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 بِسْىِ انهَّوِ انسَّحًٍَِْ انسَّحِيىِ
ـُ َعَلى َخاًبَِ األَنِْبَياِء َوالػُمْرَسِلُت  اٟتَْْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمَُت َوالصَّبَلُة َوالسَّبَل

 ، َوبَػْعُد: ٤ُتَمٌَّد 
 فيا صاحيب السجن آالـ وأحزاف وآىات وأشجاف ١تن ضيق ا صدره،

 ١تن أنار ا بصَتتو،وأفراح وسبلـ وأجر ووئاـ 
فهو مع ضيقو وكدره وظلمتو وببلءه ووحشتو وسوءه، خلوة مع رب 
األرباب طا١تا ٘تنيناىا بألسنتنا دوف قلوبنا فغفلنا عنها حىت أدخلنا ا ّٔا 

  ليمحصنا،
َربّْ السّْْجُن َأَحبُّ ِإََلَّ ٦تَّا ﴿يطلبو من ربو فيقوؿ:  فًتى يوسف 

 ﴾ِإلَْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن اْٞتَاِىِلُتَ  َأْصبُ َوِإالَّ َتْصِرْؼ َعٍتّْ َكْيَدُىنَّ  َيْدُعوَنٍِت ِإلَْيوِ 
 .[ٖٖ]يوسف:

َفاْسَتَجاَب َلُو َربُُّو َفَصَرَؼ َعْنُو  ﴿فقدـ السجن والببلء على ا١تعصية 
 ،[ٖٖيوسف:]﴾ َكْيَدُىنَّ ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِليمُ 

أف أحب  ﴾ْجُن َأَحبُّ ِإََلَّ ٦تَّا َيْدُعوَنٍِت ِإلَْيوِ َربّْ السّْ ﴿وال تظن بقوَل: 
السجن من عفو ا ورٛتتو، ال فالنعمة مع الشكر أحب إَل من الببلء مع 

 الصرب،
١تا أعطاه فشكر مثلما امتدح عبده  فلقد مدح ا عبده سليماف 

نِْعَم ﴿١تا ابتبله فصرب فقاؿ ُب حق األوؿ كما قاؿ ُب حق الثاين:  أيوب 
 .[ٖٓ:ص]﴾اْلَعْبُد ِإنَُّو َأوَّابٌ 
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فاستعن با فإف ا خلقك ولن يضيعك فكن من الصابرين ٭تبك ا 
 واصرب حىت ٖتصل لك معية ا،

َما َكاَف اللَُّو لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنَُت َعَلى َما أَنْػُتْم َعَلْيِو َحىتَّ ﴿وتأمل ُب قولو تعاىل: 
 [.ٜٚٔآؿ عمراف:]﴾الطَّيّْبِ  ٯَتِيَز ا٠ْتَِبيَث ِمنَ 

نعم ما كاف ا ليذركم بالسعة والرخاء دوف االمتحاف واالبتبلء، فالكل 
 حينها يدعي ٤تبة ا، فما أسهل الدعوى وما أعز ا١تعٌت،

ما كنت فكاف البد من ٤تطات ابتبلء و٘تحيص وضعٍت ا بواحدة منها 
ا أال وىي ))السجن(( فمنعت ألعرؼ قدرىا لوال أف ا من علّي ووضعٍت ّٔ

 تلك النفس األماة بالسوء من الدخوؿ وا٠تروج والراحة والسعة، 
ّٔا فما رعيناىا  نار ، عزة طا١تا اغًت ىأّا سنُت دوف شكر  ناطا١تا ٘تتعنعمة 

 وانكسارا، ةً لَّ ت ذِ لَ بدِ حق رعايتها فأُ 
ي، فادعت تلك النفس الكاذبة ٤تبة ا وأف ا أحب إليها من كل ش

فحبس عنها  ،ما تزعم اياوٮترج خب ،أف ٮتترب صدؽ ما تدعي إال ا ىبفأ
  ،نعمة من نعمو

وإذا ّٔا تشرؾ ُب  ،اهَ تػُ ءَ وْ سَ  تْ دَ بَ ا وَ تَ ورَ ت عَ فَ شِ كُ فابتبلىا بالسجن فَ 
 و٣تالسة األىل وأنيسهم،  ،حب رّٔا غَته، تشرؾ معو حب الناس وحديثهم

ّٔا، تشتاؽ أكثر من ا٠تلوة مع ر فإذا بتلك النفس ٖتب ا٠تلوة مع الزوجة 
 إىل األوالد أكثر من شوقها إىل خالقها، 

أكثر من األنس بكبلـ رب  ،تأنس باٟتديث مع األىل واالصحاب
 األرباب، 
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تدمي النظر ُب ا٢تاتف وتقلب بُت برا٣تو أكثر من قراءة القراف الكرمي، 
عظم التواصل أل برامج افوتتلصباح وا١تساء ألقل األسباب وال أذكار ا اتفوت
 اب!األسب

 ،كم وكم ادعت تلك النفس الكاذبة ٤تبة خالقها ُب كثَت من آّالس
 فلما ابتبلىا باف عورىا فضجرت وحزنت، 

فإف اب يأنس با٠تلوة مع ٤تبوبو  ،تعدالذي ا ات ٔتحبؤّقد خللف
 ؟!والتذّمر اٟتزفو ومناجاتو فعبلما الضجر 

ـ كنت سواء كنت مذنبًا أراد ا أف يطهرؾ من ذنبك ّٔذا السجن، أ
 ،اد ا أف يرفع درجاتك ُب اٞتنةمظلوماً أر 

فإف ىذا ليس ٤تور البحث وال ما قاـ عليو، إ٪تا ٤توره اعظم من ذلك 
  ،وأجل، ٤توره دعوى ))٤تبة ا((

فأْتر معي ُب ىذا البحث لعل نفسك تعي ما جاء فيو وٗترج من قولو 
َكبُػَر َمْقًتا ِعْنَد اللَِّو َأْف   ُقوُلوَف َما اَل تَػْفَعُلوَف،تػَ  يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا لَِ ﴿تعاىل: 

 .[ٕ،ٖ:الصف]﴾تَػُقوُلوا َما اَل تَػْفَعُلوفَ 
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 فصم يف احملبت 
َكُحبّْ   أَْنَداًدا ٭تُِبُّونَػُهمْ َوِمَن النَّاِس َمْن يَػتَِّخُذ ِمْن ُدوِف اللَِّو  ﴿تعاىل:  ؿاق

اللَِّو َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبِّا لِلَِّو َوَلْو يَػَرى الَِّذيَن ظََلُموا ِإْذ يَػَرْوَف اْلَعَذاَب َأفَّ اْلُقوََّة 
يًعا َوَأفَّ اللََّو َشِديُد اْلَعذَ   .[٘ٙٔ:البقرة]﴾ابِ لِلَِّو ٚتَِ

وإ٪تا سأضرب لك مثبًل من معانيها  ،لن ادخل ُب معٌت ابة واسرارىا
إىل  عند من كاف ٭تب غَت ا كيف يكوف ىيامو بوبو ليتسٌت لك الوصوؿ

لعل ا أف ٮتفف عنك بعض ما أنت فيو  ،وأرنو جوىر ما أدندف حولو
 ويشفي قليب وقلبك من ذلك الداء اللعُت،

 فيقوؿ قائلهم ُب ٤تبوبتو:
 َوَمثْػَواَؾ ُب قَػْليب َفأَْيَن َتِغيبُ   َخَياُلَك ُب َعْيٍِت َوذِْكُرَؾ ُب َفِمي 

 وآخر يقوؿ:
ُهْم َمْن َلِقيُت َوُىْم َمِعي  ْيِهُم َأِحنُّ ِإلَ   َأينّْ   َوِمْن َعَجبٍ   َفَأْسَأُؿ َعنػْ

 بَػُْتَ َأْضُلِعي  َوَيْشَتاقُػُهْم قَػْليب َوُىمْ  َوَتْطُلبُػُهْم َعْيٍِت َوُىْم ُب َسَواِدَىا 
 

 وألطف منو قوؿ القائل:
ُقٍِت   اَل   فَػَقْليب   ِإْف قُػْلُت ِغْبتِ   لَْ َتِغبِ  ِإْذ أَْنَت ِفيِو َمَكاَف السّْرّْ   ُيَصدّْ

 فَػَقْد َٖتَيػَّْرُت بَػُْتَ الصّْْدِؽ َواْلَكِذبِ   َأْو قُػْلُت َما ِغْبِت َقاَؿ الطَّْرُؼ َذا َكِذٌب 
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وكثَت  بثينة ٚتيل ومنهم من صار يعرؼ ٔتحبوبتو فهذا ٔتجنوف ليلى وذاؾ
 فيقوؿ ٣تنوف ليلى: ...عزة

 اوذا اٞتدار   اٞتدار ذا   أقبل    ليلى  ديار  ديارال  علىأمر 
 اولكن حب من سكن الديار    قليب  شغفنوما حب الديار 

 وآخر يقوؿ:
 اؽِ ُحْلَو اْلَمذَ   ا٢ْتََوى  َوِإْف َوَجدَ     َفَما ُب اأْلَْرِض َأْشَقى ِمْن ٤تُِب  

 َأْو اِلْشِتَياؽِ  فُػْرَقٍة  ٥َتَاَفَة  ِحٍُت  ُكل     تَػَراُه بَاِكًيا ُب 
 َويَػْبِكي ِإْف َدنَػْوا َخْوَؼ اْلِفَراؽِ   ِإلَْيِهْم   َشْوًقا فَػَيْبِكي ِإْف نََأْوا

ُنُو ِعْنَد اْلِفَراِؽ  ُنُو ِعْنَد التَّبَلِقي فَػَتْسَخُن َعيػْ  َوَتْسَخُن َعيػْ
 

اشتياؽ الرجل ُب كل مرة للجلوس مع يقوؿ ابن القيم رٛتو ا عن شدة و 
 حوراءه ُب اٞتنة:

 عن  ٤تبوبو  ُب شاسع البلداف    واضرب ٢تم  مثبل  بصب  غاب     
 والشوؽ   يزعجو   اليػو  وما  لو          بلقائو   سبب   من  االمكاف
 واَب   اليو   بعد   طوؿ   مغيبو          عنو وصار الوصل  ذا  امكاف
 أتلومو اف   صار   ذا  شغل  بو          ال والذي أعطى ببل  حسباف

 ا           عبثت بو األشواؽ طوؿ زمافشغل العروس بعرسو من  بعدم
 با   ال  تسألو   عن   أشغالو           تلك   الياَل   شأنو ذو شاف
 يا  رب  غفرا قد طغت أقبلمنا            يا رب معذرة   من  الطغياف
 ويزيد كل  منهما  حبا  لصاحبو           جديدا    سائر      األزماف
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 تو   تقاببل            أرايت إذ   يتقابل   القمرافحىت  إذا   ما  واجه
 فسل ا١تتيم ىل ٭تل الصرب  عن            ضم   وتقبيل   وعن  فلتاف
 وسل  ا١تتيم  اين  خلف  صربه            ُب أي واد  أـ  بأي  مكاف

 والعيناف  وسل ا١تتيم  كيف  حالتو  وقد            ملئت  لو  األذناف 
 جرياف  قت  حواشيو  ووجػو            كم بو للشمس من من منطق ر 

 خلواف  وسل  ا١تتيم  كيف  عيشتو  إذا           و٫تا   على  فرشيهما
 كنظم  ٚتاف   منثورة           من  بُت منظـو يتساقطاف      آلأًل     

 روح وُب ر٭تاف  الػمحبوب ُب       مع      وسل ا١تتيم  كيف  ٣تلسو 
 من   الولداف   بأكف  أقمار          كاسات  الرحيق  عليهما  وتدور

 يتكئاف  وا٠تود   أخرى   ٍب الكأس   ىذا    مرة             يتنازعاف 
 يلتقياف البعد   معػشوقُت بعدوتضمو       أرأيت              فيضمها 

 غاب  الرقيب وغاب كل  منكد           و٫تا بثوب الوصل مشتمبلف
 را٫تا  ضجرين من ذا العيش ال           وحياة  ربك ما ٫تا  ضجرافأت
 

َوَقاَؿ آَخُر: اْلِعْشُق ُيَشجُّْع َجَناَف اْٞتََباِف، َوُيَصفّْي ِذْىَن ابن القّيم: "وقاؿ 
ُن نَػَواِفَر اأْلَْخبَلِؽ، َوُىَو  اْلَغيبّْ، َوُيَسخّْي َكفَّ اْلَبِخيِل، َويُِذؿُّ ِعزََّة اْلُمُلوِؾ، َوُيَسكّْ

 ُس َمْن اَل أَنِيَس َلُو، َوَجِليُس َمْن اَل َجِليَس َلُو.أَنِي
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َوِقيَل لِبَػْعِض اْلُعشَّاِؽ: َما ُكْنَت َتْصَنُع َلْو َظِفْرَت ٔتَْن تَػْهَوى؟ فَػَقاَؿ: ُكْنُت 
٭تُِبُّ َكْشَفُو، أَُمتُّْع َطْرُب ِبَوْجِهِو، َوأَُروُّْح قَػْليب ِبذِْكرِِه َوَحِديِثِو، َوَأْستُػُر ِمْنُو َما اَل 

ُقُض َعْهَدُه، ٍُبَّ أَْنَشَد:  َواَل َأِصَُت ِبَقِبيِح اْلِفْعِل ِإىَل َما يَػنػْ
يَانَِة  ْوَؼ خَ      َتَكرًُّما    َعْنوُ   َفَأِعفُّ   ِبوِ  َأْخُلو  ُعشَّاِقوِ   ِمنْ  َلْسُت  الدّْ

 ".َمَذاِقوِ    َلِذيذِ   َعْن    فَػَيْصربُ    َظَمأً      يَػْلَتذُّهُ  َصاِئٍم   َيدِ   ُب    َكاْلَماءِ 
سوداء قلبها، فراودتو عن  وىذه امرأة العزيز شغف حب يوسف 

نفسو وغّلقت األبواب وقالت ىيت لك، على ضعف الرجل ٔتيلو إىل ا١ترأة 
بطبعو، وشهوة الشاب وحدتا، ومنصبها وغربتو، ومكرىا وعزوبيتو، واحتيا٢تا 

ة واللذة فلما قارهنا ٔتحبة ا ورضوانو وشهوتو، فاجتمعت عليو دواعي الرغب
َربّْ السّْْجُن َأَحبُّ ِإََلَّ ٦تَّا َيْدُعوَنٍِت ِإلَْيِو َوِإالَّ ﴿طغت ٤تبة ا عليها فصاح: 

 يوسف]﴾َتْصِرْؼ َعٍتّْ َكْيَدُىنَّ َأْصُب ِإلَْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن اْٞتَاِىِلُتَ 
:ٖٖ]. 

ألخبار، لكن العربة أف تعرض ما وُب ىذا الباب تطوؿ القصص وتعظم ا
أّل بك وأحاط من اببلء واختبار على ٤تبتك  الواحد القهار، عند ذلك 

 يتميز الصادؽ من الكاذب، وا٠تبيث من األخيار.
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 فصم يف حالًة اإلمياٌ ينشأًىا حمبت اهلل 
َجَد ِِّٔنَّ َثبَلٌث َمْن ُكنَّ ِفيِو وَ كما ُب اٟتديث ا١تتفق عليو: ))  قاؿ النيب 

ٯتَاِف: َأْف َيُكوَف اللَُّو َوَرُسولُُو َأَحبَّ ِإلَْيِو ٦تَّا ِسَوا٫ُتَا، َوَأْف ٭تُِبَّ اْلَمْرَء اَل  َحبَلَوَة اإْلِ
َأْف  ٭تُِبُُّو ِإالَّ لِلَِّو، َوَأْف َيْكَرَه َأْف يَػْرِجَع ُب اْلُكْفِر بَػْعَد ِإْذ أَنْػَقَذُه اللَُّو ِمْنُو، َكَما َيْكَرهُ 

 ((.يُػْلَقى ُب النَّار
الصحراء ويوضع على صدره اٟتجر العظيمة  ءفًتى ببلؿ يعذب ُب رمضا

 ويضرب بالسياط حىت ينزؼ الدـ من جسده وىو صابر يقوؿ أحد أحد،
بعد أف كشف عنو الببلء: كيف ٖتملت يا ببلؿ  فيسألو الصحابة 

  ذلك العناء؟
ة العذاب فطغت حبلوة اإلٯتاف : مزجت حبلوة اإلٯتاف مع مرار فيقوؿ 

 على مرارة العذاب فلم أعد أشعر بالعذاب.
َلمَّا َجاَءُه يَػُقوُؿ َلُو :   ٠ِتَبَّاَب ْبِن اأْلََرتّْ إيصالو  النَّيب وىذا ما أراد 

َلُكْم يُػْؤَخُذ الرَُّجُل فَػيُ َأاَل َتْستَػْنِصُر لََنا أاَل َتْدُعو لَنا ؟ : ))  ْحَفُر َلُو َقْد َكاَف َمْن قَػبػْ
ُب األرِض فَػُيْجَعُل ِفيَها ، ٍُبَّ يُػْؤَتى بِا١تِْنَشاِر فَػُيوَضُع َعَلى َرأِسِو فَػُيْجَعُل نصَفُِت ، 
ُه ذِلَك َعْن ِديِنِو ، َواِ  َوٯُتَْشُط بأْمَشاِط اَٟتديِد َما ُدوَف ٟتَِْمو َوَعْظِمِو ، َما َيُصدُّ

َعاَء ِإىَل َحْضَرموَت اَل ٮَتَاُؼ إالَّ لَُيِتمَّنَّ ا َىَذا اأَلْمر َحىتَّ    َيسََت الرَّاكُب ِمْن َصنػْ
( ، َوُىَو الَِّذي َكاَنْت ُتْطَفُأ النَّاُر ( ، ولكنكم َتْسَتعِجُلوفَ اَ والذّْْئب َعَلى َغَنِموِ 
 اْلُبَخارِيُّ ِبَشْحِم َظْهرِِه !. رواه 

 أتدري ١تن يقوؿ: ولكنكم تستعجلوف؟!
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اٟتجارة ا١تشتعلة نارًا بودؽ ظهره، يقو٢تا ُأ فَ طْ تُ الذي كانت  يقو٢تا ٠تباب
آلؿ ياسر ١تن طعنت ُب فرجها حىت ماتت وجنينها، يقو٢تا للصديق ١تن أدمي 

ن فقدت عيناىا ٟتبيبة، يقو٢تا جسده حىت بات ال تعرؼ وجهتو، يقو٢تا ١ت
 نلقى فما عساه أف يقوؿ لنا ول  ألصحابويب ذر ٞتعفر لعثماف يقو٢تا أل

 عشر معشار ما لقوا؟!
ـْ َحِسْبُتْم َأف َتْدُخُلوْا اْٞتَنََّة َوَلمَّا يَْأِتُكم مََّثُل الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن ﴿قاؿ تعاىل:  َأ

ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء َوزُْلزُِلوْا َحىتَّ يَػُقوَؿ الرَُّسوُؿ َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُو َمىَت  قَػْبِلُكم مَّسَّتػْ
 ،[ٕٗٔالبَػَقَرة: ]﴾ َنْصُر اللَِّو َأال ِإفَّ َنْصَر اللَِّو َقرِيبٌ 

رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا  ال،﴿وقاؿ :   َآَمنَّا َوُىْم اَل يُػْفتَػُنوَف،َأَحِسَب النَّاُس َأْف يُػتػْ
ْعَلَمنَّ َوَلَقْد فَػتَػنَّا الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَػَليَػْعَلَمنَّ اللَُّو الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيػَ 

 .[ٖ-ٔ:العنكبوت]﴾اْلَكاِذِبُتَ 
َوِمَن النَّاِس َمْن يَػُقوُؿ َآَمنَّا بِاللَِّو َفِإَذا أُوِذَي ُب اللَِّو َجَعَل ﴿اىل أف قاؿ: 

َنَة النَّاِس َكَعَذاِب اللَِّو َولَِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن َربَّْك لَيَػُقوُلنَّ ِإنَّا ُكنَّا َمَعُكْم َأَولَْيَس  ِفتػْ
َولَيَػْعَلَمنَّ اللَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا َولَيَػْعَلَمنَّ  ٔتَا ُب ُصُدوِر اْلَعاَلِمَُت،لَُّو بَِأْعَلَم ال

 [.ٓٔ،ٔٔ:العنكبوت]﴾اْلُمَناِفِقُتَ 
ٍب األمثل فاألمثل يبتلى ا١ترء على  أشد الناس ببلًء االنبياء" فاعلم أف 

و ومن كاف ُب دينو رقو خفف قدر دينو، فمن كاف دينو صلبًا شدد لو ُب ببلئ
ُب نفسو وأىلو ومالو حىت يلقى ا وما وال يزاؿ الببلء ُب ا١تؤمن  لو ُب ببلئو،
 "عليو خطيئة
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فبل ٖتزف إذا اشتد الببلء فلرٔتا اشتاؽ ا إىل اللقاء، فأخذ يطهرؾ من 
ذنوبك ويرفع ّٔا درجاتك، فبل يستخفنك الشيطاف ويستدرجنك فيحرمك 

 بالضجر والتأفف. لذة العبادة
الطريق طريق تعب فيو آدـ، وناح يا دين ا٢تمَّة يا ضعيف العـز أين أنت و 

ألجلو نوح، وامتحن فيو ىود، وصرب على عقباتو صاّب، ورمي ُب النار ا٠تليل، 
وأضجع للذبح إٝتاعيل، وأوذي ُب ضيفو لوط وقاؿ ىذا يـو عصيب، وفقد 

كظيم، وبيع يوسف بثمن ٓتس   الولد يعقوب وابيضت عيناه من اٟتزف فهو
ولبث ُب السجن بضع سنُت، وأوذي ُب قومو شعيب، وذا النوف نادى ُب 
الظلمات أف ال إلو إال أنت سبحانك إين كنت من الظا١تُت، وصرب على ٛتق 
بٍت اسرائيل موسى، وىاروف أخذه موسى بلحيتو ورأسو، ونشر با١تنشار زكريا، 

لضر أيوب، وزاد على ا١تقدار بكاُء دواد، وذبح السيد اٟتصور ٭تِت، وقاسى ا
وسليماف فنت وألقى ا على كرسيو جسدًا ٍب أناب، وعاش ُب الرباري 

: مات أبناؤه، قتل والصحراء عيسى، وعاِب الفقر وأنواع األذى ٤تمد 
أصحابو، حوصر ُب الشعب، طورد ُب الغار، كسرت رباعيتو، شج رأسو، 

 أتنا٢تا أنت باللعب وباللهو؟ ! طعن ُب عرضو، وأخرج من دياره،
 أال إف سلعة ا غالية أال إف سلعة ا اٞتنة فهل من مشمٍر ٢تا؟

 يا سلعة الرٛتن  لست  رخيصة          بل انت غالية  على الكسبلف
 يا سلعة الرٛتن    ليس    ينا٢تا          ُب  األلف اال  واحد ال اثناف

 التقوى   مع  االٯتاف  اال أولو           يا سلعة الرٛتن   ماذا   كفؤىا
 يا سلعة الرٛتن   أين   ا١تشًتي           فلقد عرضت  بأيسر  األٙتاف
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 يا سلعة الرٛتن ىل من خاطب           فا١تهر قبل ا١توت ذو  امكاف
 يا سلعة الرٛتن  كيف    تصرب           ا٠تطاب عنك وىم ذوو اٯتاف

 ال     أهنا           حجبت بكل مكاره االنسافيا سلعة الرٛتن     لو 
 ما كاف عنها قط  من  متخلف           وتعطلت   دار  اٞتزاء الثاين

 عنها  ا١تبطل  ا١تتواين  لكنها   حجبت  بكل   كريهة           ليصد
 وتنا٢تا ا٢تمم  اليت   تسمو   اىل           رب   العلى  ٔتشيئة الرٛتن

كتب لك ُب سجنك أيامًا معدودة البد ستقضيها، سواٌء   فأعلم أف ا
 عليك صربت أـ جزعت.

َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ُب اأْلَْرِض َواَل ُب أَنْػُفِسُكْم ِإالَّ ُب  ﴿قاؿ تعاىل: 
َرَأَىا ِإفَّ َذِلَك َعَلى اللَِّو َيِسَتٌ  َما ِلَكْي اَل تَْأَسْوا َعَلى  ،ِكَتاٍب ِمْن قَػْبِل َأْف نَػبػْ

َفاَتُكْم َواَل تَػْفَرُحوا ٔتَا َآتَاُكْم َواللَُّو اَل ٭تُِبُّ ُكلَّ ٥ُتَْتاٍؿ 
 [.ٕٕ،ٖٕاٟتديد:]﴾َفُخورٍ 

َها قُػْلُتْم َأَّنَّ َىَذا ُقْل ُىَو ﴿وقاؿ:  َأَوَلمَّا َأَصابَػْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمثْػَليػْ
 .[٘ٙٔآؿ عمراف:]﴾ ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ ِمْن ِعْنِد أَنْػُفِسُكْم ِإفَّ اللََّو َعَلى  

مر عجباً ألقاؿ: ))  لكن ال ضَت على أىل التوحيد واإلٯتاف فإف النيب 
، وليس ذلك إال للمؤمن، إف أصابتو سراء شكر ا١تؤمن إف أمره كلو لو خَت

 ((.فكاف خَتاً لو، أو أصابتو ضراء صرب فكاف خَتاً لو
ٌر َلُكْم َوَعَسى َأْف ٖتُِبُّوا َشْيًئا َوَعَسى َأْف َتْكَرىُ ﴿قاؿ تعاىل:  وا َشْيًئا َوُىَو َخيػْ

 .[ٕٙٔالبقرة:]﴾َوُىَو َشرّّ َلُكْم َواللَُّو يَػْعَلُم َوأَنْػُتْم اَل تَػْعَلُموفَ 
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فبل يفوتّنك قولو تعاىل:  فإياؾ واٞتزع فإ٪تا الصرب عند الصدمة األوىل
ُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّا لِلَِّو َوِإنَّا ِإلَْيِو الَِّذيَن ِإَذا َأصَ  ،َوَبشِّْر الصَّاِبرِينَ ﴿  ،رَاِجُعوفَ ابَػتػْ

ْم َوَرْٛتٌَة َوأُولَِئَك ُىُم اْلُمْهَتُدوفَ   .[٘٘ٔ:البقرة]﴾أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرِّّْٔ
 فليكن لساف حالك: اللهم أجرين ُب مصيبيت وأخلف َل خَتاً منها، 

١تا ألقاه  الوكيل، فإف ىذه الكلمة قا٢تا ابراىيم قل: حسيب ا ونعم 
، واصحابو  قومو ُب النار فكانت عليو بردًا وسبلماً، وقا٢تا ٤تمد 

الَِّذيَن َقاَؿ ٢َتُُم النَّاُس ِإفَّ النَّاَس َقْد َٚتَُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُىْم فَػَزاَدُىْم ِإٯتَانًا َوَقاُلوا ﴿
َفانْػَقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن اللَِّو َوَفْضٍل لَْ ٯَتَْسْسُهْم ُسوٌء  ،اْلوَِكيلُ َحْسبُػَنا اللَُّو َونِْعَم 

 .[ٖٚٔ،ٗٚٔآؿ عمراف:]﴾َواتػَّبَػُعوا ِرْضَواَف اللَِّو َواللَُّو ُذو َفْضٍل َعِظيمٍ 
، فما دعا ّٔا مسلم اَل ِإَلَو ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإينّْ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمُتقل: 

 شيء قط إال استجاب ا لو. ُب
:   قاؿ : قاؿ رسوؿ ا روى اإلماـ أٛتد من حديث ابن مسعود 

َما َأَصاَب َأَحًدا َقطُّ َىمّّ َواَل ُحْزٌف، فَػَقاَؿ: اللَُّهمَّ ِإينّْ َعْبُدَؾ اْبُن َعْبِدَؾ اْبُن ))
َقَضاُؤَؾ، َأْسأَُلَك اللَُّهمَّ ِبُكلّْ  أََمِتَك، نَاِصَييِت بَِيِدَؾ، َماٍض ُبَّ ُحْكُمَك، َعْدٌؿ ُبَّ 

اْسٍم ُىَو َلَك، َٝتَّْيَت بِِو نَػْفَسَك، أَْو َعلَّْمَتُو َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، أَْو أَنْػزَْلَتُو ُب ِكَتاِبَك، 
قَػْليب، َونُوَر  أَِو اْسَتْأثَػْرَت بِِو ُب ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَؾ َأْف َٕتَْعَل اْلُقْرآَف اْلَعِظيَم رَبِيعَ 

َصْدرِي، َوِجبَلَء ُحْزين، َوَذَىاَب ٫َتّْي؛ ِإالَّ أَْذَىَب اللَُّو ٫َتَُّو َوُحْزنَُو، َوأَْبَدَلُو َمَكانَُو 
َعَها َأْف  فَػَرًحا، َفِقيَل: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َأاَل نَػتَػَعلَُّمَها؟ قَاَؿ: بَػَلى يَػْنَبِغي ِلَمْن ٝتَِ

 ((.يَػتَػَعلََّمَها
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 فصم يف اندعاء ًفضهو
َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعٍتّْ َفِإينّْ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا ﴿: قاؿ تعاىل

 [.ٙٛٔالبقرة:]﴾ َدَعاِف فَػْلَيْسَتِجيُبوا َل َوْليُػْؤِمُنوا يب َلَعلَُّهْم يَػْرُشُدوفَ 
 ((.الدعاء ىو العبادة: ))النيب وقاؿ 

بالدعاء وٖترى  يوعليك وأّب علو واعًتؼ بنعمقر بذنبك فاٞتأ إىل ا وأ
الثلث األخَت من الليل، بُت األذاف واإلقامة، ُب  –أوقات الدعاء ا١تستجابة 

السجود، أدبار الصبلة ا١تكتوبة، عند لقاء العدو، آخر ساعة بعد العصر من 
 -يـو اٞتمعة، عند الفطر للصائم، وُب ليلة القدر 

 ،يستجيب لكلا١تضطر  ءرٛتة ا وادعوه دعا اظهر افتقارؾ إىلو 
أَمَّْن ٬تُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء ﴿تأمل ُب قولو تعاىل: و 

 .[ٕٙ]النمل:﴾لٌو َمَع اللَِّو َقِليبًل َما َتذَكَُّروفَ ُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَْرِض أَإَو٬َتْعَ 
يغٍت حذر من قدر، وإف الدعاء أال وإف الدعاء سبلح ا١تؤمن، وإنو ال 

ينفع ٦تا نزؿ و٦تا ل ينزؿ، وإف الببلء لينزؿ فيتلقاه الدعاء فيعتلجاف إىل يـو 
 القيامة فأيهما غلب وقع.

 رواه اٟتاكم. ((ال يرد القضاء إال الدعاءوُب اٟتديث: ))
ردَّ ا١تظال إىل أىلها، وٖترى ا١تطعم اٟتبلؿ وا١تشرب اٟتبلؿ وا١تلبس ف
 ،اٟتبلؿ
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قم وتوضأ واستقبل القبلة وارفع يديك إىل ا واٛتد واثٍت عليو، ٍب ٍب 
 ،صلي على النيب ٤تمد 

اللهم أنت ريب ال إلو إال أنت َخَلقتٍت وأنا َعْبُدؾ وأنا "واقر بذنبك فقل: 
على عهدؾ ووعدؾ ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 

 "و ال يغفر الذنوب إال أنتبنعمتك على وأبوء بذنيب فاغفر َل فإن
وقدـ بُت يدي حاجتك التوبة واالستغفار واشكره على نعمو وتوسل إليو 

 باٝتائو وصفاتو،
واسألو باٝتو األعظم الذي إذا سئل بو اعطى وإذا دعي بو أجاب وإذا 

 استنصر بو نصر،
، يا ذا اٞتبلؿ واإلكراـ، ال إلو إال  فقل يا رٛتن يا رحيم، يا حي يا قيـو

ت األحد الصمد، ٍب اذكر حاجتك، وأّب على ا فيها، ٍب اختم دعائك أن
 وٛتد ا تعاىل. ،بالصبلة على النيب 

وثق باجابة ا لك، ففوض أمرؾ إليو ٍب أبشر بإحدى ثبلث: إما أف 
يعجل ا لك باإلجابة، وإما أف يصرؼ عنك من السوء مثلها، وإما أف 

 يدخرىا لك ُب اآلخرة.
ف يـو العرض واٟتساب ورأى العبد أجر االدخار ٘تٌت أف ل يعجل فإذا كا

 ا لو من دعائو شيئاً ُب الدنيا. ولكنكم تستعجلوف.
، قالوا يا رسوؿ ا وكيف ((وإف ا ليستجيب للعبد ما ل يستعجل))

 (( متفق عليو.يقوؿ: دعوت فلم ُيستجب َلقاؿ: )) يستعجل؟
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 فصم يف ذكس املٌث ًشدحو
غرفة صغَتة مظلمة ما جاوزت طولك  ،سجنك ُب قربؾ صاحيبكر يا فتذ 

غَت موسدة وال ٦تهدة ٭تيط ّٔا الًتاب من كل جانب ٯتبلؤىا الوحشة والظبلـ 
ليس فيها أـ حنوف وال أب شفيق وال أخ ٛتيم، ٘تر عليك اللياَل واألياـ 

 الطواؿ ويكوف الليل والنهار عندؾ سواء.
ـِ ُكلُّ َمْن عَ ﴿قاؿ تعاىل:  َها َفاٍف، َويَػبػَْقى َوْجُو َربَّْك ُذو اٞتَْبَلِؿ َواإْلِْكَرا  ﴾ َليػْ

 ،[ٕٙ،ٕٚ]الرٛتن: 
 ﴾أَيْػَنَما َتُكونُوا يُْدرُِكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ُب بُػُروٍج ُمَشيََّدةٍ ﴿ وقاؿ:
 ،[ٛٚ]النساء: 

 ُب جنازة رجل من خرجنا مع رسوؿ الّلو  وعن الرباء بن عازب قاؿ:
وجلسنا حولو   األنصار ، فانتهينا إىل القرب و١تَّا يُػْلَحْد، فجلس رسوؿ الّلو 

كأ٪تا على رُءوسنا الطَت، وُب يده عود ينكت بو ُب األرض، فرفع رأسو فقاؿ: 
"استعيذوا بالّلو من عذاب القرب" مرتُت أو ثبلثًا ، ٍب قاؿ: "وإنو ليسمع خفق 

لو: يا ىذا، من ربك وما دينك ومن  نعا٢تم إذا وّلوا مدبرين ]حُت يقاؿ[
نبيك؟" قاؿ: "ويأتيو ملكاف فيجلسانو، فيقوالف لو: من ربك؟ فيقوؿ: ريب 
الّلو، فيقوالف لو: ما دينك؟ فيقوؿ: ديٍت اإِلسبلـ، فيقوالف لو: ما ىذا الرجل 

فيقوالف: وما يدريك؟  الذي بعث فيكم؟" قاؿ: "فيقوؿ: ىو رسوؿ الّلو 
الّلو فآمنت بو وصدقت" زاد ُب حديث جرير "فذلك  فيقوؿ: قرأت كتاب
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نْػَيا َوُب  ﴿قوؿ الّلو تعاىل:  يُػثَبُّْت اللَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا ِباْلَقْوِؿ الثَّاِبِت ُب اْٟتََياِة الدُّ
. ٍب قاؿ: "فينادي مناٍد من السماء: إف قد صدؽ عبدي، فافرشوه ﴾اآْلَِخَرِة 

وافتحوا لو بابًا إىل اٞتنة" قاؿ: "فيأتيو من روحها من اٞتنة وألبسوه من اٞتنة، 
وطيبها" قاؿ: "ويفتح لو فيها مدَّ بصره" قاؿ: "وإفَّ الكافر" فذكر موتو قاؿ: 
"وتعاد روحو ُب جسده، ويأتيو ملكاف فيجلسانو فيقوالف لو: من ربك؟ 

، فيقوؿ: ىاه ىاه، ال أدري، فيقوالف لو: ما دينك؟ فيقوؿ: ىاه ىاه، ال أدري
فيقوالف: ما ىذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقوؿ: ىاه ىاه، ال أدري، فينادي 
مناٍد من السماء: أف كذب فافرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا لو 

ويضيق عليو قربه حىت " قاؿ: "فيأتيو من حرّْىا وٝتومهابابًا إىل النار" قاؿ: "
ٍب يقيض لو أعمى أبكم معو " " زاد ُب حديث جرير قاؿ:ٗتتلف فيو أضبلعو

فيضربو ّٔا ضربًة " قاؿ: "مرزبٌة من حديٍد لو ضرب ّٔا جبٌل لصار تراباً 
ٍب تعاد فيو " قاؿ: "يسمعها ما بُت ا١تشرؽ وا١تغرب إال الثقلُت فيصَت تراباً 

 صحيح. وإسنادهرواه أبو داود ". الروح
تستطيع أف يثبتك ُب القرب إما يثبتك ا و إما ٮتذلك ا عز وجل أنت 

ا عز وجل وتستطيع أف ٗتسر عبلقتك مع ا ُب الدنيا فبل يثبتك ُب القرب . 
قد ال يثبتك ا إف كنت ٦تن يتأخر عن الصبلة قد ال يثبتك ا إف كنت ٦تن 
يسعى ُب ظلم اآلخرين ، قد ال يثبتك ا إف كنت ٦تن يقر ا١تنكر واٟتراـ ُب 

 لكن إذا خلوت عصيت ا تعاىل .     بيتك ، أماـ الناس تقي 
 فبل تقل خلوت وقل علّي رقيب         إذا ما خلوت الدىر يوما
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إذا ٛتل الرجاؿ اٞتنازة )): وُب اٟتديث الذي يرويو البخاري قاؿ النيب 
فاف كانت صاٟتة قالت قدموين قدموين واف كانت غَت ذلك قالت يا ويلها 

  ((.أين تذىبوف ّٔا
يتبع ا١تيت ثبلثة أىلو ومالو وعملو فَتجع اثناف ويبقى   )):   قاؿ النيب 
: وعندما فرغ الصحابة من دفن أحدىم قاؿ  رواه مسلم . ((واحد 

رواه ابوداود وقاؿ  ((استغفروا ألخيكم ٍب سلوا لو بالتثبيت فإنو اآلف يسأؿ))
   لنيبوىو ما يسمى بعذاب القرب أو فتنة القرب فلقد بُّت ا صحيح. وإسناده

 .أننا نفنت ُب قبورنا قريبا من فتنة الدجاؿ .كما روى البخاري  
، فإف ٧تا منو فما القرب أوؿ منزؿ من منازؿ اآلخرة)): قاؿ رسوؿ ا 

إسناده رواه الًتمذي و  ((، وإف ل ينج منو فما بعده أشد منوبعده أيسر منو
 .  حسن

خفيفتاف ٦تا ٖتقروف ركعتاف ))على قرب دفن حديثا فقاؿ:   مر النيب
زوائد "  رواه ابن صاعد ُب .((يزيد٫تا ىذا ُب عملو أحب إليو من بقية دنياكم

  .الزىد "
  فإىل مىت وأنت مقصر ُب الصبلة وإىل مىت وأنت متساىل ُب طاعة ا
فالقرب إىل مىت وأنت تتأخر عن التوبة إىل ا  تنتظر حىت تدفن و٘توت ؟! 

ات ماذا أعددت َل؟ يا صاحب القنوات ماذا أعددت يا تارؾ الصلو  ينادي:
 َل؟ يا أيّها العاؽ ماذا أعددت َل؟ 
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 قاؿ أحد السلف: 
 غػػرور               فيها عجبت ١تن يتم لو السػػػرور            بدار كل ما 

 بعيش            ويعلم أف مسكنو القبػػور  وكيف يلذ ساكنػػػها      
 تلك القبور فما اشد تفاوتم فيها.فبل يغرنكم استواء 

اد ا ا١توت ا١توت ليس منو يا عبقاؿ ُب خطبتو : "  وروي أف عليا
و أدرككم، ا١توت معقود بنواصيكم، ، واف فررًب منفوت، إف أقمتم لو أخذكم

، أال واف القرب إف وراءكم طالبا حثيثا وىو القرب، ففالنجاة النجاة، والوحا الوحا
تكلم ُب كل يـو ، أال وإنو ياٞتنة، أو حفرة من حفر النَتاف رياض  روضة من

 ".: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الديداف..ثبلث مرات، يقوؿ
عاص وإذا سألت عن وصف ا١توت فقد كاف عبد ا بن عمرو بن ال

: إين ألعجب من الرجل ينزؿ بو ا١توت ومعو كاف أيب كثَتا ما يقوؿ"يقوؿ: 
، صف َل ا١توت.  ٍب نزؿ بو ا١توت فقلت: يا أيب ولسانو ال يصفو. قاؿ:عقلو 

، وا كأف السماء قد أطبقت على ؿ: يا بٍت ا١توت أعظم من أف يوصففقا
  ."نهما وكاف روحي ٗترج من ثقب إبرةاألرض وأنا بي

فاعلم أخي انو ال يتمٌت الرجوع للدنيا إال الشهداء ألهنم ل ٬تدوا شدة 
 اؿ ا تعاىل لنا ولكم الشهادة ُب سبيل ا.ا١توت فنس

 دخل أحد السلف ا١تقربة فقاؿ :
 ػن   ا١تػعظػػم  و اتقػرػأتيت   الػقػبور   فناديتهػا            أيػػػػػ

 ومػات ا٠تبػػر تفانػوا   ٚتيعا  فمػا  ٥تبػػر           وماتوا ٚتيعا 
 يمػا مضػى معتبػػرفيا سائل عن أناس مضوا           أما لك ف
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وانصرؼ  رؼ من اٞتنازةدفن عمر بن عبد العزيز أحد أصحابو ، فلما انص
ناداين القرب من خلفي يا عمر بن ": فقاؿاخذ يعض الناس معو الناس ٍب 

عبدالعزيز: أال تسألٍت ما صنعت باألحبة؟ فقلت: بلى. فقاؿ القرب: أحرقت 
للحم . ٍب قاؿ َل: أال األكفاف ومزقت األبداف ومصصت الدـ  وأكلت ا

تسألٍت عن األوصاؿ؟ قلت: بلى. فقاؿ: نزعت الكفُت من الذراعُت 
والذراعُت من العضدين والعضدين من الكتفُت والوركُت من الفخذين 

 والفخذين من الركبتُت والركبتُت من الساقُت والساقُت من القدمُت.
ا ذليل، وغنيها ٍب بكى عمر وقاؿ : أال إف الدنيا بقاؤىا قليل، وعزيزى

، وحيها ٯتوت، فبل يغرنكم إقبا٢تا مع معرفتكم بسرعة  فقَت، وشبأّا ىـر
إدبارىا ، فا١تغرور من اغًت ّٔا. أين سكاهنا الذين بنوا مدائنها وسقوا أهنارىا 
وشربوا من مائها وغرسوا أشجارىا؟ أقاموا فيها أياما قصَتة، غرتم بصحتهم 

صي. إهنم كانوا وا ُب الدنيا مغبوطُت ُب ا١تاؿ فاغًتوا بنشاطهم فركبوا ا١تعا
على كثرة ا١تنع ماذا صنع الًتاب بأبداهنم؟ والرمل بأجسادىم والديداف 
بعظامهم وأوصا٢تم؟ كانوا ُب الدنيا على أسره ٦تهدة وفرش منضدة، بُت خدـ 
ٮتدموف وأىل يكرموف وجَتاف يعضدوف، فإذا مررت ّٔم فنادىم إف كنت 

بعسكرىم وانظر إىل تقارب منز٢تم، واسأؿ غنيهم ما بقي من  مناديا، ومر
غناه؟ واسأؿ فقَتىم ما بقي من فقره؟ واسأ٢تم عن األلسن اليت كانوا ّٔا 
يتكلموف وعن األعُت اليت كانوا ّٔا ينظروف؟ واسأ٢تم عن اٞتلود الرقيقة 

ٟتساف، والوجوة اٟتسنة واألجساد الناعمة ما صنع ّٔا الديداف؟ ٍب قاؿ: ٤تت ا
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وكسرت الفقار، وأبانت األحشاء، ومزقت األشبلء، أين حجأّم ونوأّم؟ أين 
خدمهم وعبيدىم وٚتعهم ومكنوهنم ؟ وا ما فرشوا فراشا، وال وضعوا ىناؾ 
متكأ، وال غرسوا شجرة . أليسوا ُب منازؿ ا٠تلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم 

ُت العمل، فارقوا األحبة، فكم من سواء؟ أليس ىم ُب ظلماء قد حيل بينهم وب
ناعم وناعمة أصبحوا ووجوىهم بالية وأجسادىم من أعناقهم نائية ، وأوصا٢تم 
متمزقة، قد سالت العيوف على الوجنات، وامتؤلت األفواه دما وصديدا، 
ودبت دواب األرض ُب أجسادىم فمزقت أعضاؤىم، ٍب ل يلبثوا وا إال 

ما ، قد فارقوا اٟتدائق، وصاروا بعد السعة إىل يسَتا حىت عادت العظاـ رمي
الضيق، توزعت الورثة ديارىم وتراثهم، فمنهم وا ا١توسع لو ُب قربه الغض 

 ." ..الناظر فيو ا١تتنعم بلذاتو
 

 قاؿ زين العابدين رٛتو ا:
 والَكػَفنِ   ػحدِ اللَّ   ِإفَّ الَغريػَب َغريبُ َب الشَّأـِ والَيَمِن          َغري  لَْيَس الَغريبُ 

 اأَلوطػاِف  والسََّكنِ  اْلُمقيمَُت  ُب          َحػقّّ   ِلُغْربَتػِِو  علػى لَػوُ   ِإفَّ الَغرِيبَ 
 غريًبا   حػاؿ   غربػتػو          الػػػػػػػػػػدىػر    ينػهرُه   بالػذؿ   وانِ   ال   تنهػًرا  

 وا١تػوُت  َيطُلُبنػي  َوقُػوَّتػي  َضُعَفْت           َسَفري  بَعيٌد   َوزادي َلْن  يُػبَػلَّْغنػي
ػرِ  َوَل بَقايػػا  ُذنوٍب  َلْسُت  َأْعَلُمها          اللػو   يَػْعَلُمهػػا   ُب    والَعلَػنِ   السّْ

 وَيْسػتُػُرين    مػَا َأْحَلَم  اَ َعٍت  َحيْػُث  أَْمَهَلٍت          وَقْد  َ٘تػاَدْيُت  ُب  َذنْػيب
 حػََزفِ  َ٘تُرُّ   سػاعػاُت   أَيّػَامي   ِببل  َنَدـٍ          وال  ُبكػاٍء  َوال َخػْوٍؼ   وال 

 تَػْنظُرُنػي  أَنَػا  الَِّذي  أُْغِلُق  األَْبواَب ٣ُتَْتِهداً           َعلى ا١تعاِصي  َوَعُْتُ اللػوِ 
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 ُٖتْرِقُػٍت  يَػا َحْسَرًة بَِقَيْت ُب الَقلبِ      َذَىَبْت        يَػا زَلًَّة  ُكِتَبْت  ُب  َغْفَلٍة 
ْىَر  بِالتَّْذِكيػرِ  َدْعٍت  أَنُػوُح  َعلى نَػْفسي   َواٟتَػَزفِ   َوأَْنِدُّٔا           َوأَْقطَػُع   الدَّ

 نػيالِفػراِش  َوأَْيديػِهْم   تُػَقلّْبُ    َكأَنٍَّت  َبَُت  تلك اأَلىِل  ُمنَطرَِحاً           َعلػى
َفُعٍت  َوقد  أَتَػْوا  ِبطَبيٍب  َكػْي   يُعاٞتٍَِت           وََلْ أََر الطّْبَّ  ىػذا  اليػوـَ   يَػنػْ
وُت ٬َتِْذُّٔا           ِمن ُكلّْ  ِعػْرٍؽ  ِببل رِفػٍق 

َ
 َىَوفِ   وال واَشتد  نَػْزِعي َوَصار ا١ت

 رِيقػي  َمريراً  ِحَُت  َغْرَغَرين وصػَاَر    تَػَغْرُغرِىا          واسَتْخرََج  الرُّوَح ِمٍت ُب
 واْنَصَرفوا           بَػْعَد اإِلياِس َوَجػدُّوا ُب ِشَرا الَكَفنِ   َوَغمَُّضوين  َوراَح الُكلُّ 

ـَ   َمْن  كاَف ِحبَّ الّناسِ  ُلنػػي  ُب   َوقا ػِل يَْأتينػي يُػَغسّْ َغسّْ
ُ
 َعَجٍل ٨َتػَْو ا١ت

 أَرِيػباً   لَِبيبػاً   َعارِفػاً    َفِطػنِ   ُحػراً  ـِ نَػْبغِػي غاِسبًل َحػِذقاً          َوقاَؿ يػػػػػا قَػوْ 
 َوَأْعػَراين  وأَفْػَرَدين   ِمػَن    الثّْيػاِب   ِمْنػُهْم   َفَجرََّدنػي            َفجػاَءين  َرُجلٌ 

 صػَاَر  فَػْوقي  َخرِيُر  ا١تاِء يَػْنِظُفػٍتُمْنَطرِحػاً           وَ   األَْلواِح  َوَأْوَدعوين َعلى 
 ِبالَكػَفنِ  َونَاَدى الَقْوـَ  ُغْسبًل ثَػبلثاً َوَغسََّلٍت           ْن َفوقي َوَأْسَكَب ا١تاَء مِ 

ـَ  ٢تػا          َوصاَر زَادي َحُنوِطي حيػَن   َحنََّطٍت َوأَْلَبُسوين   ثِيابػاً  ال   ِكما
نيػا  َفوا  َأَسفاً          َعلػى   َرِحيػٍل   بِػبل  زاٍد وَأْخَرجوين ِمَن  ا  يُػبَػلُّْغنػي   لدُّ

 ُيَشيػُّْعٍت  َوَٛتَّلوين   على  اأْلكتػاِؼ أَربَػَعٌة          ِمَن الرّْجػاِؿ َوَخْلِفي   َمْن 
 َودََّعٍت  ّم َوَقدَّموين   ِإىل  اراِب  وانَصَرفوا         َخْلَف  اإِلمػَاـِ َفَصلَّى  ثػ

 يَػْرَٛتٍُت   اللػَو   َلَعلَّ     َصلَّْوا  َعَليَّ َصبلًة  ال  رُكوَع  ٢تػا         وال ُسجػودَ 
ُموا على  َمَهٍل          َوأَنْػَزلوين  إلػى  َقربي   ِمنهػم   يُػَلحُّْدنػي  واِحداً    َوَقدَّ

ْمعَ وَ       َعن َوْجهي لِيَػْنظَُرين  وََكشََّف الثّػْوبَ   َعْيػنيِو  َأْغَرَقٍت  ِمنْ   َأْسَكَب  الدَّ
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ـَ  ٤ُتًَتِمػػػػػاً   بِالَعزـِ    ُمْشَتِمبًل        َوَصفََّف  اللَِِّبَ  ِمْن   فَػْوِقي وفػاَرَقٍت  َفقػػػػا
 وَقاَؿ ُىلُّوا  عليو  التػُّْرَب  واْغَتِنموا        ُحْسَن الثَّواِب ِمَن الرَّحػمِن ِذي ا١تَِننِ 

ّّ  ىنػػاؾ  ُب  ظُْلَمِة القرِب ال  َأٌخ   يُػَؤنُّْسنػػي   َشفػيٌق  وال وال        َأٌب   ُأ
 ِببل   َعَمػٍل  يُػَزوُّْدنػي  الِفراِؽ  َعلػى  ،  يػػا  َأَسفػػػػػػاً         َفرِيٌد   َوِحيُد   القربِ 

 َىػْوِؿ َمْطَلِع ما َقْد كاف أَدَىَشٍتَوىاَلٍت  ُصوَرًة ُب  العُِت  ِإْذ َنَظَرْت        ِمْن 
 َفَأفْػَزَعنػي  ِمْن  ُمنَكٍر  ونكٍَت   مػا  أَقوُؿ ٢تم         َقْد  ىػَاَلٍت  أَْمُرُىْم   ِجداً 

 َمْن   ٮُتَلُّْصنِػي  ِإ٢تػي   َمػاَل  ِسَواَؾ ُم        َوَجدُّوا    ُب   ُسؤا٢ِتػِ   َوأَقْػَعدوين 
ْنِب    ُمْرَتػػَنِ    ِبَعْفٍو  ِمنك  يػا أََملي        َفِإنٍَّت    ُموَثٌق   َفاْمُنْن  َعَليَّ   بِالذَّ

 ِوْزرِي  َعلى َظْهرِي َفأَثْػَقَلنػي َتقاسَم  األْىُل  ماَل بعدما اْنَصَرُفوا        َوَصاَر 
 والسََّكػنِ    اأَلْمَواؿِ واسَتْبَدَلْت َزوَجيت  بَػْعبًل  ٢تػا  َبَدَل        َوَحكََّمْتُو   ُب   

 َٙتَنِ   َوَصيػََّرْت   َوَلدي   َعْبداً لَِيْخُدَمهػا         َوَصاَر  َمػاَل  ٢تم  حػبًِل  ِببل 
نْيػػا    َوزِيَنُتها         واْنظُْر إىل ِفْعِلهػا ُب اأَلْىِل   والَوَطنِ  َفبل     تَػُغرَّنََّك   الدُّ

 نْيا بَِأْٚتَِعها        َىْل  رَاَح  ِمْنها ِبَغَْتِ اٟتَْنِط والَكَفػنِ واْنظُْر ِإىل َمْن َحَوى الدُّ 
 ُخِذ الَقنػَاَعَة ِمْن ُدنْػَياؾ  واْرَض ِّٔا         َلْو ل  َيُكػْن  َلَك  ِإال رَاَحُة البػََدفِ 

 َمْوُقوٌؼ َعَلى الَوَىنِ   يَػا  زَارَِع   ا٠َتَْتِ  ٖتُصْد  بَػْعَدُه  َٙتَراً        يَا زَارَِع  الشَّرّْ 
 يَرَٛتُنػي واْكَتِسيب       ِفْعبًل   ٚتيبًل   َلَعلَّ   اللػَو   انَػْفُس ُكفّْي َعِن الِعْصيافِ يػَ 

 يَا نَػْفُس َو٭ْتَِك ُتويب واعَمِلي َحَسناً        َعسى ُٕتاَزْيَن  بَػْعَد  ا١تػوِت بِاَٟتَسنِ 
 يِّْدنػا        َما  َوضَّػا البَػْرَؽ  ُب شَّاـٍ  وُب ٯَتَنِ ٍبَّ   الصبلُة على  اْلُمختػاِر  سَ 

 واٟتمُد      ٦ُتِْسينَػا     َوُمْصِبِحَنا        بِا٠َتَْتِ  والَعفػْْو  واإِلْحسػاِف  َوا١تَِننِ 
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 فصم يف يٌو احلساب ًشدحو
يع ﴿:  قاؿ  ًا قَػْبَضُتُو يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوَما َقَدُروا اللََّو َحقَّ َقْدرِِه َواأْلَْرُض ٚتَِ

َوالسَّماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنِو ُسْبَحانَُو َوتَػَعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوَف، َونُِفَخ ُب الصُّوِر 
َفَصِعَق َمن ُب السََّماَواِت َوَمن ُب اأْلَْرِض ِإالَّ َمن َشاء اللَُّو ٍُبَّ نُِفَخ ِفيِو ُأْخَرى 

ـٌ يَنظُُروَف َفِإَذا ُىم ِقيَ   [.ٚٙ]الزمر:  ﴾ا
َرِفيُع الدََّرَجاِت ُذو اْلَعْرِش يُػْلِقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ﴿ 

ُهْم َشْيٌء ِلَمِن  ،ِعَباِدِه لِيُػْنِذَر يَػْوـَ التَّبَلؽِ  يَػْوـَ ُىْم بَارُِزوَف اَل ٮَتَْفى َعَلى اللَِّو ِمنػْ
اْليَػْوـَ ُٕتَْزى ُكلُّ نَػْفٍس ٔتَا َكَسَبْت اَل ظُْلَم اْليَػْوـَ  ،لَِّو اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ اْلُمْلُك اْليَػْوـَ لِ 

َوأَنِذْرُىْم يَػْوـَ اآْلزَِفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدى اْٟتََناِجِر َكاِظِمَُت  ،ِإفَّ اللََّو َسرِيُع اٟتَِْسابِ 
يٍم َواَل َشِفيٍع   [.ٛٔ-٘ٔ]غافر:﴾ ُيطَاعُ َما لِلظَّاِلِمَُت ِمْن ٛتَِ

يَػْوـَ ٨َتُْشُر ﴿ :َوذُِكَر َعْن ٭َتَِْت ْبِن ُمَعاٍذ الرَّازِيّْ َرِٛتَُو اللَُّو، أَنَُّو ُقرَِئ ُب ٣َتِْلِسوِ 
  [.٘ٛ]مرمي: ﴾اْلُمتَِّقَُت ِإىَل الرَّْٛتَِن َوْفداً، َوَنُسوُؽ اْلُمْجرِِمَُت ِإىَل َجَهنََّم ِوْرداً 

ا النَّاُس َمْهبًل َمْهبًل َغًدا ُٖتَْشُروَف ِإىَل اْلَمْوِقِف، َحْشًرا َحْشًرا، أَيػُّهَ فَػَقاَؿ :" 
َوتَْأُتوَف ِمَن اأْلَْطَراِؼ فَػْوًجا فَػْوًجا، َوُتوقَػُفوَف بَػُْتَ َيَدِي اللَِّو فَػْرًدا فَػْرًدا، َوُتْسأَُلوَف 

ىَل الرَّْٛتَِن َوْفًدا َوْفًدا، َويُػَردُّ اْلَعاُصوَف ِإىَل َعمَّا فَػَعْلُتْم َحْرًفا َحْرًفا، َوتُػَقاُد اأْلَْولَِياُء إِ 
َعَذاِب اللَِّو ِوْرًدا ِوْرًدا، َوَيْدُخُلوَف َجَهنََّم ِحْزبًا ِحْزبًا، وَُكلُّ َىَذا ِإَذا دُكَِّت اأْلَْرُض 

ْوَمِئٍذ َوْيبًل َوْيبًل. دَكِّا دَكِّا. َوَجاَء رَبَُّك َواْلَمَلُك َصفِّا َصفِّا، َو٬ُتَاُء ِّتََهنََّم يػَ 
ِإْخَواين، اْلَوْيُل َلُكْم ِمْن يَػْوـٍ َكاَف ِمْقَدارُُه َٜتِْسَُت أَْلَف َسَنٍة؛ يَػْوـَ الرَّاِجَفِة، يَػْوـَ 



 

24 

اآْلزَِفِة، يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، يَػْوـَ اٟتَْْسَرِة َوالنََّداَمِة، َفَذِلَك يَػْوـٌ َعِظيٌم يَػْوـَ يَػُقوـُ النَّاُس 
َربّْ اْلَعاَلِمَُت َوُىَو يَػْوـُ اْلُمَناَقَشِة َويَػْوـُ اْلُمَحاَسَبِة َويَػْوـُ اْلُمَواَزنَِة َويَػْوـُ اْلُمَساَءَلِة لِ 

 َويَػْوـُ الزَّْلَزَلِة َويَػْوـُ الصَّْيَحِة َويَػْوـُ اْٟتَاقَِّة َويَػْوـُ اْلَقارَِعِة َويَػْوـُ النُُّشوِر، َويَػْوـَ يَػْنظُرُ 
َما َقدََّمْت َيَداُه، َويَػْوـَ التػََّغاُبِن، َويَػْوـَ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاتًا لِيُػَرْوا َأْعَما٢َتُْم،  اْلَمْرءُ 

َويَػْوـَ تَػبػَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه، َويَػْوـَ اَل يُػْغٍِت َمْوىًل َعْن َمْوىًل َشْيًئا، َويَػْوـَ اَل 
ُهْم َكْيُدُىْم َشْيئً  ا، َويَػْوـَ اَل ٬َتْزِي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه، َواَل َمْوُلوٌد ُىَو َجاٍز َعْن يُػْغٍِت َعنػْ

َفُع الظَّاِلِمَُت  َواِلِدِه َشْيًئا، يَػْوًما َكاَف َشرُُّه ُمْسَتِطَتًا، َأْي ُمْنَتِشًرا، يَػْوـَ اَل يَػنػْ
اِر، يَػْوـَ  تَْأٌب ُكلُّ نَػْفٍس ُٕتَاِدُؿ َعْن نَػْفِسَها، َمْعِذَرتُػُهْم، َو٢َتُُم اللَّْعَنُة، َو٢َتُْم ُسوُء الدَّ

يَػْوـَ َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا أَْرَضَعْت، َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َٛتٍْل َٛتَْلَها، َوتَػَرى النَّاَس 
 " . ُسَكاَرى َوَما ُىْم ِبُسَكاَرى ، َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّو َشِديدٌ 

فيقوؿ  "ما ال يطيقوف وال ٭تتملوف، ب فيجتمع على الناس من الغم والكر 
 الناس: أال تروف ما قد بلغكم، أال تنظروف من يشفع لكم إىل ربكم؟

فيقولوف لو: أنت  فيقوؿ بعض الناس لبعض: عليكم بآدـ، فيأتوف آدـ   
أبو البشر، خلقك ا بيده، ونفخ فيك من روحو، وأمر ا١تبلئكة فسجدوا 

ترى إىل ما ٨تن فيو، أال ترى إىل ما قد بلغنا ؟ لك، اشفع لنا إىل ربك ، أال 
فيقوؿ آدـ : إف ريب قد غضب اليـو غضبا ل يغضب قبلو مثلو ، ولن يغضب 
بعده مثلو ، وإنو هناين عن الشجرة فعصيتو ، نفسي نفسي نفسي ، اذىبوا إىل 
غَتي ، اذىبوا إىل نوح . فيأتوف نوحا فيقولوف : يا نوح ، إنك أنت أوؿ 

ىل أىل األرض ، وقد ٝتاؾ ا عبدا شكورا ، اشفع لنا إىل ربك ، أال الرسل إ
ترى إىل ما ٨تن فيو ؟ فيقوؿ : إف ريب عز وجل قد غضب اليـو غضبا ل 
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يغضب قبلو مثلو ، ولن يغضب بعده مثلو ، وإنو قد كانت َل دعوة دعوتا 
ىيم . على قومي ، نفسي نفسي نفسي ، اذىبوا إىل غَتي ، اذىبوا إىل إبرا

فيأتوف إبراىيم فيقولوف : يا إبراىيم ، أنت نيب ا وخليلو من أىل األرض ، 
اشفع لنا إىل ربك ، أال ترى إىل ما ٨تن فيو ؟ فيقوؿ ٢تم : إف ريب قد غضب 
اليـو غضبا ل يغضب قبلو مثلو ، ولن يغضب بعده مثلو ، وإين قد كنت  

نفسي نفسي  - فذكرىن أبو حياف ُب اٟتديث -كذبت ثبلث كذبات 
نفسي ، اذىبوا إىل غَتي ، اذىبوا إىل موسى . فيأتوف موسى فيقولوف : يا 
موسى ، أنت رسوؿ ا ، فضلك ا برسالتو وبكبلمو على الناس ، اشفع لنا 
إىل ربك ، أال ترى إىل ما ٨تن فيو ؟ فيقوؿ : إف ريب قد غضب اليـو غضبا ل 

و ، وإين قد قتلت نفسا ل أومر يغضب قبلو مثلو ، ولن يغضب بعده مثل
بقتلها ، نفسي نفسي نفسي ، اذىبوا إىل غَتي ، اذىبوا إىل عيسى . فيأتوف 
عيسى فيقولوف : يا عيسى ، أنت رسوؿ ا ، وكلمتو ألقاىا إىل مرمي وروح 
منو ، وكلمت الناس ُب ا١تهد صبيا ، اشفع لنا ، أال ترى إىل ما ٨تن فيو ؟ 

 قد غضب اليـو غضبا ل يغضب قبلو مثلو قط ، ولن فيقوؿ عيسى : إف ريب
نفسي نفسي نفسي ، اذىبوا إىل غَتي  -ول يذكر ذنبا  -يغضب بعده مثلو 
فيقولوف : يا ٤تمد أنت رسوؿ ا ،  . فيأتوف ٤تمدا ، اذىبوا إىل ٤تمد 

وخاًب األنبياء ، وقد غفر ا لك ما تقدـ من ذنبك وما تأخر ، اشفع لنا إىل 
ربك ، أال ترى إىل ما ٨تن فيو ؟ فأنطلق فآٌب ٖتت العرش ، فأقع ساجدا لريب 
عز وجل ، ٍب يفتح ا علي من ٤تامده وحسن الثناء عليو شيئا ل يفتحو على 



 

26 

أحد قبلي ، ٍب يقاؿ : يا ٤تمد ارفع رأسك ، سل تعطو  واشفع تشفع ، فأرفع 
: يا ٤تمد أدخل من أمتك رأسي فأقوؿ : أميت يا رب ، أميت يا رب ، فيقاؿ 

من ال حساب عليهم من الباب األٯتن من أبواب اٞتنة ، وىم شركاء الناس 
فيما سوى ذلك من األبواب، ٍب قاؿ: والذي نفسي بيده ، إف ما بُت 

 "ا١تصراعُت من مصاريع اٞتنة كما بُت مكة وٛتَت ، أو كما بُت مكة وبصرى 
 رواه البخاري. 

تزوؿ قدما عبد يـو  الففي اٟتديث: ))ب فيعرضوف على رّٔم للحسا
القيامة حىت يسأؿ عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابو فيما أببله، وعن 

 ((.مالو من أين اكتسبو وفيما أنفقو، وعن علمو ماذا عمل بو
 

أما الكافر وا١تنافق فيحاسبوف أماـ ا٠تبلئق فيشهد عليهم ا١تبلئكة 
 فينكروف فتشهد عليهم األرض والناس واألمواؿ فينكروف فتشهد األياـ واللياَل

فينكروف ٍب يشهد عليهم ٝتعهم وأبصارىم وجلودىم ٔتا كانوا يعملوف ووصف 
َويَػْوـَ ٭ُتَْشُر َأْعَداء اللَِّو ِإىَل النَّاِر فَػُهْم يُوَزُعوَف، َحىتَّ ِإَذا َما ﴿ا حا٢تم فقاؿ: 

أَْبَصاُرُىْم َوُجُلوُدُىْم ٔتَا َكانُوا يَػْعَمُلوَف، َوَقاُلوا َجاُؤوَىا َشِهَد َعَلْيِهْم َٝتُْعُهْم وَ 
َنا َقاُلوا أَنَطَقَنا اللَُّو الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُىَو َخَلَقُكْم  ِٞتُُلوِدِىْم ِلَ َشِهدًبُّْ َعَليػْ

َهَد َعَلْيُكْم َٝتُْعُكْم َواَل َأوََّؿ َمرٍَّة َوِإلَْيِو تُػْرَجُعوَف، َوَما ُكنُتْم َتْسَتًتُوَف َأْف َيشْ 
أَْبَصارُُكْم َواَل ُجُلودُُكْم َوَلِكن ظََننُتْم َأفَّ اللََّو اَل يَػْعَلُم َكِثَتًا ٦تَّّْا تَػْعَمُلوَف، َوَذِلُكْم 

ٍب يبُت ا تعاىل  ﴾ظَنُُّكُم الَِّذي ظََننُتم ِبَربُّْكْم أَْرَداُكْم َفَأْصَبْحُتم مّْْن ا٠ْتَاِسرِينَ 
ُْم َوِإف َيْستَػْعِتُبوا َفَما ُىم مَّْن ﴿مصَتىم فيقوؿ :  َفِإف َيْصربُوا َفالنَّاُر َمثْػًوى ٢تَّ
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فإف يصربوا على العذاب فالنار مأواىم،  [.ٕٗ-ٜٔ]فصلت:  ﴾ اْلُمْعَتِبُتَ 
وإف يسألوا الرجوع إىل الدنيا ليستأنفوا العمل الصاّب ال ٬ُتابوا إىل ذلك، وال 

 ر.تُقبل ٢تم أعذا
أتذكر يـو   ﴿وحده فيقرره بذنوبو فيقوؿ لو:  أما ا١تؤمن فيخلو بو ا 

حىت إذا رأى أنو ىلك ،  -يذكره ببعض غدراتو ُب الدنيا  - ﴾ كذا وكذا
سًتتا عليك ُب الدنيا وأنا أغفرىا  ﴿: يقوؿ يا رب أل تغفر َل ؟ فيقوؿ 

 . ﴾لك اليـو 
ؼ خليل خليلو . أما ا١تؤمن عندىا تتطاير الصحف فإذا تطايرت ال يعر 

َىاُؤـُ اقْػَرُؤوا ِكَتابِيْو ، ِإينّْ ظََننُت َأينّْ  ﴿فيأخذ كتابو بيمينو ينادي ويقوؿ : 
، وأما الكافر وا١تنافق فيعلم ما ُب كتابو فيحاوؿ إخفاء مشالو  ﴾ُمبَلٍؽ ِحَسابِيْو 

الو وراء لكن ليس ىناؾ مكاف وال لباس فيجعلها وراء ظهره فيأتيو كتابو بشم
يَا لَْيَتٍِت لَْ أُوَت ِكَتابِيْو ، وَلَْ أَْدِر َما  ﴿ظهره فيندب ويتحسر ويصرخ ويقوؿ : 

  ﴾ِحَسابِيْو ، يَا لَْيتَػَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة ، َما َأْغٌَت َعٍتّْ َمالِيْو ، َىَلَك َعٍتّْ ُسْلطَانِيْو 
ُعوَف ِذرَاعاً ُخُذوُه فَػُغلُّوُه ، ٍُبَّ اٞتَِْحيَم صَ ﴿فيقاؿ:  لُّوُه ، ٍُبَّ ُب ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبػْ

َفاْسُلُكوُه ، ِإنَُّو َكاَف اَل يُػْؤِمُن بِاللَِّو اْلَعِظيِم ، َواَل ٭َتُضُّ َعَلى َطَعاـِ اْلِمْسِكُِت ، 
ـٌ ِإالَّ ِمْن ِغْسِلٍُت ، اَل يَأْ  يٌم ، َواَل َطَعا ُكُلُو ِإالَّ ا٠ْتَاِطُؤوَف فَػَلْيَس َلُو اْليَػْوـَ َىاُىَنا ٛتَِ

فيحاوؿ أف يقرأ كتابو فَتى ما لو من سيئات ويرى  ،[ٖٚ – ٕ٘]اٟتاقة:  ﴾
يَا َويْػَلتَػَنا َماِؿ َىَذا اْلِكَتاِب اَل  ﴿األمور اليت كانت ُب نظره صغَتة فيقوؿ: 

 [.ٜٗ]الكهف: ﴾يُػَغاِدُر َصِغَتًَة َواَل َكِبَتًَة ِإالَّ َأْحَصاَىا 
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ىل ا١تيزاف لتوزف أعما٢تم ٔتيزاف دقيق لو كفتاف توضع فيو أعماؿ ويساقوف إ
 ﴾َفَمن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخَْتًا يَػَرُه ، َوَمن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َشرًّا يَػَرهُ ﴿العباد: 

فعندما توضع أعماؿ الكافر أو ا١تنافق ٭تاوؿ أف يثقل موازينو [ ، ٛ،ٚ]الزلزلة: 
 ﴾َفبَل نُِقيُم ٢َتُْم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوْزناً ﴿ا١تيزاف فهذا قولو تعاىل:  فيلقي نفسو ُب

يوضع ا١تيزاف يـو القيامة فلو وزف فيو )): قاؿ  [.٘ٓٔ]الكهف: 
السماوات واألرض لوسعت ، فتقوؿ ا١تبلئكة: يا رب ١تن يزف ىذا ؟ فيقوؿ 

ما عبدناؾ حق ا تعاىل : ١تن شئت من خلقي. فتقوؿ ا١تبلئكة: سبحانك 
عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد ا١توسى، فتقوؿ ا١تبلئكة: من ٕتيز على 
ىذا؟ فيقوؿ: من شئت من خلقي. فيقولوف: سبحانك ما عبدناؾ حق 

 .ه اٟتاكم وقاؿ صحيح على شرط مسلمروا((عبادتك
ُب اٟتديث الذي  فانظر رعاؾ ا إىل ا١تبلئكة الذين وصفهم النيب 

َىْل أََتى َعَلى  ﴿:  اؿ رضي ا تعاىل عنو قرأ رسوؿ ا يرويو أيب ذر ق
ْىِر لَْ َيُكْن َشْيًئا َمْذُكورًا  .. ْنَساِف ِحٌُت ِمَن الدَّ  ))حىت ختمها ٍب قاؿ :  ﴾ اإْلِ

إين أرى ما ال تروف وأٝتع ما ال تسمعوف أطت السماء وحق ٢تا أف تئط ما 
جبهتو ساجدا  وا لو تعلموف  فيها موضع قدر أربع أصابع إال ملك واضع

ما أعلم لضحكتم قليبل ولبكيتم كثَتا وما تلذذًب بالنساء على الفرش و٠ترجتم 
وا لوددت : " قاؿ أبو ذر  ((إىل الصعدات ٕتأروف إىل ا تعاىل بالدعاء

 .رواه الًتمذي وصحح إسناده اٟتاكم. "أين شجرة تعضد
من العطش ولكل نيب حوض أعظمها ٍب يرد ا١تؤمنوف اٟتوض ١تا ّٔم 

الذي يأٌب ماءه من هنر الكوثر ، ماءه أبيض من اللِب  حوض النيب ٤تمد 
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أحلى من العسل أطيب من ا١تسك ، آنيتو ذىب وفضة كعدد النجـو ، طولو 
أبعد من أيلة ُب األردف إىل عدف ، من شرب منو شربة ال يظمأ بعدىا أبدا ، 

ئ ألننا شربنا من يديو ضحكو ُب وجوىنا أـ هننو  فليت شعري أهننئ برؤيتو 
 ؟ الشريفتُت

أف ا١تبلئكة ٘تنع قومًا من أمتو عن  عند ىذا ا١توقف يفاجئ النيب 
فتقوؿ ا١تبلئكة : " إنك ال تدري ما   ((أميت أميت ؟  ))فيقوؿ :  حوضو 

 . (( سحقا سحقا بعدا بعدا )): أحدثوا بعدؾ " ، فيقوؿ 
ع الكفار آ٢تتهم اليت عبدوىا ٭تشروف على وجوىهم، وُب آخر اٟتشر يتب

مغلولة أعناقهم، ٭تشروف ٚتاعات كقطعاف ا١تاشية ٭تشروف إىل النار وبئس 
ا١تصَت.  ويبقى ا١تؤمنوف وا١تنافقُت فيكشف ا تعاىل عن ساقو ويدعوف إىل 
السجود فبل يستطيع السجود إال ا١تؤمنوف أما ا١تنافقُت الذين كانوا يصلوف 

ياءا وٝتعة فتتصلب ظهورىم كقطعة واحدة ال يستطيعوف السجود، فهذا قولو ر 
]القلم:  ﴾يَػْوـَ ُيْكَشُف َعن َساٍؽ َويُْدَعْوَف ِإىَل السُُّجوِد َفبَل َيْسَتِطيُعوفَ ﴿تعاىل: 

يكشف ربنا عن ساقو ، فيسجد لو كل مؤمن ومؤمنة ،  )): قاؿ   [.ٕٗ
اء وٝتعة ، فيذىب ليسجد ، فيعود ظهره ويبقى َمن كاف يسجد ُب الدنيا ؛ ري

  متفق عليو. ((طبًقا واحًدا 
عندىا ينصب الصراط ويعطى ا١تؤمنوف من النور على قدر أعما٢تم ويطفأ 

ْـّ )) :نور ا١تنافقُت فيأٌب قولو  بشّْر ا١تشائُت ُب الظُّلم إىل ا١تساجد بالنور التا
  حيح.صإسناده الًتمذي وأبو داود و  رواه((يـو القيامة
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يَػْوـَ يَػُقوُؿ اْلُمَناِفُقوَف َواْلُمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن  ﴿ىنا يتذكر اإلنساف قولو تعاىل : 
نَػُهم  آَمُنوا انظُُرونَا نَػْقَتِبْس ِمن نُّورُِكْم ِقيَل اْرِجُعوا َورَاءُكْم فَاْلَتِمُسوا نُورًا َفُضِرَب بَػيػْ

  [.ٖٔ]اٟتديد:  ﴾ ُة َوظَاِىرُُه ِمن ِقَبِلِو اْلَعَذابُ ِبُسوٍر لَُّو بَاٌب بَاِطُنُو ِفيِو الرَّٛتَْ 
وينصب الصراط على نار جهنم ليعرب عليو ا١تؤمنوف إىل اٞتنة، الصراط أدؽ 
من الشعرة أحد من السيف، ا١تكاف كلو ظبلـ يشوبو ٢تيب النار، القلوب بلغت 

سّلم،  اٟتناجر، الوجوه مسودة، ا١توقف شديد، يصيحوف ويقولوف: يا رب سّلم
َمْدَحَضٌة َمزِلٌَّة، َعَلْيِو َخطَاِطيُف وََكبلَلِيُب، ))ُب وصف الصراط:  قاؿ النيب 

ْؤِمُن 
ُ
َفاُء، َتُكوُف بَِنْجٍد، يُػَقاُؿ ٢َتَا: السَّْعَداُف، ا١ت َوَحَسَكٌة ُمَفْلَطَحٌة ٢َتَا َشوَْكٌة ُعَقيػْ

َها َكالطَّْرِؼ وََكاْلبَػْرِؽ وََكالرّْيِح، وََكَأَجاوِ  يِد ا٠تَْيِل َوالرَّْكاِب، فَػَناٍج ُمَسلٌَّم، َونَاٍج َعَليػْ
  .متفق عليو (( ٥َتُْدوٌش، َوَمْكُدوٌس ُب نَاِر َجَهنََّم، َحىتَّ ٯَتُرَّ آِخُرُىْم ُيْسَحُب َسْحًبا

ر على قدر أعمالو، أما ا١تنافقُت فبل نور ٢تم ٭تاولوف يعطى ا١تؤمن من النو 
ٕتاوز الصراط فيتساقطوف ُب النار. فلك أخي اٟتبيب أف تتخيل الصياح وقد وقع 
رجل أمامك وقد صاح واشباباه وأخرى وافضيحتاه وآخر واشيبتاه، ٍب ٗتيل 

ا نفسك وأنت تنتفض، قلبك ٥تلوع، ٖتاوؿ تدئة نفسك لكن أَّّن لك ىذا، فأم
إف كنت من الذين يصلوف رياءا وٝتعة ٗتيل نفسك وأنت تسقط وتصرخ: رب 

 ارجعوف، رب ارجعوف ... 
فيقتص )): ٍب ٭تبس من ٕتاوز الصراط على قنطرة بُت اٞتنة والنار، قاؿ 

ا ىّذبوا ونّقوا أذف ٢تم بعضهم من بعض من مظال كانت بينهم ُب الدنيا ، حىت إذ
رواه  ((بدخوؿ اٞتنة فوالذي نفس ٤تمد بيده ألحدىم أىدى ٔتنزلو كاف ُب الدنيا 

 .البخاري
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 فصم يف ًصف انناز ًشدهتا
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُقوا أَنْػُفَسُكْم َوَأْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا  ﴿:  قاؿ ا 

كما أف نار الدنيا تزداد توقدًا كلما وضع فيها اٟتطب   أي ﴾النَّاُس َواٟتَِْجاَرةُ 
َىْل ِمْن ﴿تنادي وتصرخ:  فإف نار اآلخرة تزداد توقدًا كلما وضع فيها البشر

 ﴾َمزِيدٍ 
َها َمبَلِئَكٌة ِغبَلٌظ ِشَداٌد اَل يَػْعُصوَف اللََّو َما أََمَرُىْم َويَػْفَعُلوَف َما  ﴿  َعَليػْ

 [.ٙ]التحرمي:  ﴾يُػْؤَمُروَف 
ُعوا ٢َتَا تَػَغيُّظًا َوَزِفَتًا  ﴿  ﴾ِإَذا َرأَتْػُهْم ِمْن َمَكاٍف بَِعيٍد ٝتَِ

 أي تكاد تتقطع وينفصل بعضعا عن بعض من شدة غيضها على أىلها، 
فتزفر زفرة ال يبقى ملك مقرب وال نيب مرسل إال خر على وجهو ترتعد 

 فرائصو كٌل يقوؿ نفسي نفسي،
٢تا سبعوف ألف زماـ  بالنار يـو القيامة٬تاء  ﴾نََّم َوِجيَء يَػْوَمِئٍذ ِّتَهَ  ﴿

نْ  ﴿٬تر كل زماـ سبعوف ألف ملك   ، َساُف َوَأَّنَّ َلُو الذّْْكَرىيَػْوَمِئٍذ يَػَتذَكَُّر اإْلِ
ْمُت ِٟتََياٌب  ، َواَل يُوِثُق َوثَاَقُو اَل يُػَعذُّْب َعَذابَُو َأَحدٌ  فَػيَػْوَمِئذٍ  ،يَػُقوُؿ يَا لَْيَتٍِت َقدَّ

 ﴾َأَحٌد 
ألف عاـ حىت ابيضت ٍب ألف عاـ حىت اٛترت ٍب ألف ناٌر أوقد عليها 
ي سوداء مظلمة ال يكاد يرى ٢تبها، شررىا كالقصر إذا عاـ حىت اسودت فه

 ،﴾َكأَنَُّو ِٚتَاَلٌة ُصْفرٌ  ﴿وقع 
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، ماؤىا  ، ظلها ٭تمـو عذأّا غليظ أليم، شديد عظيم، ىواؤىا ٝتـو
 صديد، حليها حديد، وقعرىا بعيد.

وإف أحدىم ليجد حر اللدغة أربعُت رب أمثاؿ البغاؿ فيها اٟتيات والعقا
 عاماً، وُب رواية سبعوف عاماً،

 ٓٓ٘أبوأّا مطبقة مغلقة بعضها فوؽ بعض ما بُت الباب والباب مسَتة 
 عاـ وإف ا تكفل ٔتلئها ٚتيعاً،

َوَما أَْدرَاَؾ َما  ﴿ٍب اٟتطمة فإذا امتؤلت جهنم بودياهنا وغيها، بُدأ بلظى 
الَّيِت َتطَِّلُع َعَلى  ﴿اليت ٖتطم كل ما يقع فيها  ﴾ َمُة، نَاُر اللَِّو اْلُموَقَدةُ اٟتُْطَ 

َدٍة  ﴿مغلقة مطبقة  ﴾اأْلَْفِئَدِة، ِإنػََّها َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة   ، ﴾ُب َعَمٍد ٦تَُدَّ
ُكْم َنِذيٌر، َقاُلوا ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فَػْوٌج َسَأ٢َتُْم َخَزنَػتُػَها َألَْ يَْأتِ  ﴿ٍب السعَت: 

بْػَنا َوقُػْلَنا َما نَػزََّؿ اللَُّو ِمْن َشْيٍء ِإْف أَنْػُتْم ِإالَّ ُب َضبَلٍؿ   بَػَلى َقْد َجاَءنَا َنِذيٌر َفَكذَّ
َكِبٍَت، َوَقاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نَػْعِقُل َما ُكنَّا ُب َأْصَحاِب السَِّعَِت، َفاْعتَػَرُفوا 

 أي بعداً ٢تم من رٛتة ا. ﴾َفُسْحًقا أِلَْصَحاِب السَِّعَت ِبَذنِْبِهمْ 
تأكل اللحـو والعروؽ  ﴾َوَما أَْدرَاَؾ َما َسَقُر، اَل تُػْبِقي َواَل َتَذُر  ﴿ٍب سقر 

أي تلفح اٞتلد لفحة  ﴾َلوَّاَحٌة لِْلَبَشرِ ﴿واٞتلود والعظاـ فبل تبقي منهم وال تذر 
جاء ُب وصفهم: صدر أحدىم  ﴾ا ِتْسَعَة َعَشرَ َعَليػْهَ ﴿فتًتكو أسود من الليل 

 سبعوف خريفاً.
ٍب اٞتحيم اليت ُسعّْرت بغضب ا وخطايا بٍت آدـ ، ٍب يهوي من بقي 

 منهم ُب ا٢تاوية اليت بلغت الغاية ُب اٟتر والشدة وا٢توؿ. 
 توىج، يناٌر تتأجج وجحيم يتوقد وسعَت 
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تها الكآبة وغشيتها الذلة إذا رءاىا أىلها سيئت وجوىهم واسودَّت وعل
ُعوا ٢َتَا َشِهيًقا ﴿، خاشعة أبصارىم ترىقهم ذلة وحسرة وندامة  ِإَذا أُْلُقوا ِفيَها ٝتَِ

 ﴾ َوِىَي تَػُفورُ 
َها َمَكانًا َضيػًّْقا ُمَقرَِّنُتَ ﴿ َدَعْوا ُىَناِلَك ﴿مقيدين بالسبلسل ﴾َوِإَذا أُْلُقوا ِمنػْ

اَل َتْدُعوا اْليَػْوـَ ثُػُبوًرا ﴿ا٢تبلؾ فيقاؿ ٢تم: دعوا على أنفسهم باٟتسرة و  ﴾ثُػُبورًا
 .﴾َواِحًدا َواْدُعوا ثُػُبورًا َكِثَتًا 

أخرج ) : آلدـ  يـو تشيب فيو الولداف وىم يسمعوف قوؿ ا 
  ؟فيقوؿ آدـ وما بعث النار ( بعث النار

من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعوف  إىل النار وواحد )فيقوؿ ا تعاىل: 
  متفق عليو. ( اٞتنةإىل

يعظم خلق الكافر فيها حىت يكوف ما بُت شحمة أذنو إىل عاتقو مسَتة 
  ،جلده سبعوف ذراعاً  كةوٝتا وضرسو مثل جبل أحد سبعمائة عاـ 

َرَىا لَِيُذوُقوا اْلَعَذابَ ﴿ ْلَناُىْم ُجُلوًدا َغيػْ وإهنا  ﴾ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُىْم َبدَّ
 لف مرة.لتبدؿ ُب اليـو سبعُت أ
وضع أسفل قدميو ٚترتاف يغلي منهما دماغو، يظن أنو يأىوهنم عذابا من 

 . أعظم أىل النار عذاباً وإنو ألقلهم
: تنتظر ا١تصائب أي ﴾َتُظنُّ َأْف يُػْفَعَل َِّٔا َفاِقَرةٌ ﴿عابسة  وجوىهم باسرة

َا أُْغِشَيْت ُوُجوُىُهْم ِقَطًعا ِمَن اللَّْيِل ُمْظِلًما  ﴿ والعذاب،   ،﴾َكَأ٪تَّ
 ،وىو النحاس ا١تذاب ا١تلصق باٞتسم ﴾ ابِيُلُهْم ِمْن َقِطرَافٍ َسرَ  ﴿
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نْػَيا ِمْن َأْىِل النَّاِر يَػْوـَ اْلِقَياَمِة )): وقاؿ رسوؿ ا  يُػْؤَتى بِأَنْػَعِم َأْىِل الدُّ
رًا َقطُّ؟ َىْل َمرَّ ِبَك  فَػُيْصَبُغ ُب النارِ  ـَ َىْل َرأَْيَت َخيػْ َغًة ٍبَّ يُػَقاؿ: يَا اْبَن آَد َصبػْ

  ..اللَِّو يَا َربّْ نَِعيٌم َقطُّ؟ فَػيَػُقوُؿ: اَل وَ 
َغًة ُب اْٞتَنَِّة  نْػَيا ِمْن َأْىِل اْٞتَنَِّة فَػُيْصَبُغ َصبػْ َويُػْؤَتى بَِأَشدّْ النَّاِس بُػْؤًسا ُب الدُّ
. فَػيَػُقوُؿ: اَل  ٌة َقطُّ ـَ َىْل َرأَْيَت بُػْؤًسا َقطُّ؟ َوَىْل َمرَّ ِبَك ِشدَّ فَػيُػَقاُؿ َلُو: يَا اْبَن آَد

  .رواه مسلم ((َما َمرَّ يب بُػْؤٌس َقطُّ َواَل َرأَْيُت شدَّة قطّ  َواللَِّو يَا َربّْ 
فبينما ىم ُب ىذا العذاب والنكاؿ إذ بلغ فيهم اٞتوع مبلغو فيطلبوف 

شجرة الزقـو من أصل اٞتحيم غذيت من قيح وصديد أىل  الطعاـ فتخرج ٢تم
 ، ﴾طَْلُعَها َكأَنَُّو ُرُءوُس الشََّياِطُتِ  ﴿النار 

لو قطرت منها قطرة ُب ْتار الدنيا ألفسدت على أىل األرض معيشتهم 
 ،فكيف ٔتن تكوف طعامو

ويقدـ ٢تم الضريع وىو شوؾ يابس ال يسمن وال يغٍت من جوع، فياكلوف 
 يشبعوا فينشب من كثرة شوكو ُب حلوقهم  منو علهم

فيستغيثوف  ﴾ ِإفَّ َلَديْػَنا أَْنَكااًل َوَجِحيًما، َوَطَعاًما َذا ُغصٍَّة َوَعَذابًا أَلِيًما ﴿
 ويطلبوف ا١تاء، 

ماء حار أسود مننت  ﴾ َيْشِوي اْلُوُجوهَ  َوِإْف َيْسَتِغيُثوا يُػَغاثُوا ٔتَاٍء َكاْلُمْهلِ  ﴿
 ،غليظ حار اشتد حره

يًما َوَغسَّاًقا، َجَزاًء ِوَفاًقااَل َيُذوُقو  ﴿ فإذا  ،﴾ َف ِفيَها بَػْرًدا َواَل َشَرابًا، ِإالَّ ٛتَِ
 أدناه من وجهو ليشرب سقطت فروة رأسو فيو فذابت،
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فيسقى رغم أنفو، ، ٭تتاج إليوولكنو من شدة العطش واٟتر وأل الغصة 
 تقطعت أمعاؤه حىت ٗترج من دبره، شربوفإذا 
 .﴾اُب َوَساَءْت ُمْرتَػَفًقا بِْئَس الشَّرَ  ﴿فبل ىو شبع وال ىو ارتوى  

َوِإْذ يَػَتَحاجُّوَف ُب النَّاِر فَػيَػُقوُؿ  ﴿ ٍب يبدأ ا٠تصاـ والعداوة ُب النار
َعنَّا َنِصيًبا ِمَن  الضَُّعَفاُء لِلَِّذيَن اْسَتْكبَػُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم تَػبَػًعا فَػَهْل أَنْػُتْم ُمْغُنوفَ 

 بَػُروا ِإنَّا ُكلّّ ِفيَها ِإفَّ اللََّو َقْد َحَكَم بَػُْتَ اْلِعَباِد ،، َقاَؿ الَِّذيَن اْسَتكْ النَّارِ 
، َعنَّا يَػْوًما ِمَن اْلَعَذابِ  َوَقاَؿ الَِّذيَن ُب النَّاِر ٠ِتََزنَِة َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم ٮُتَفّْفْ 

َلى َقاُلوا َفاْدُعوا َوَما ُدَعاُء َقاُلوا َأوَلَْ َتُك تَْأتِيُكْم ُرُسُلُكْم ِباْلبَػيػَّْناِت َقاُلوا بػَ 
 ، ْلَكاِفرِيَن ِإالَّ ُب َضبَلؿٍ ا

نْػَيا َويَػْوـَ يَػُقوـُ اأْلَْشَهاُد، يَػْوـَ اَل  ِإنَّا لَنَػْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن َآَمُنوا ُب اْٟتََياِة الدُّ
َفُع الظَّاِلِمَُت َمْعِذَرتُػُهْم َو٢َتُُم اللَّْعَنُة َو٢َتُْم  ارِ يَػنػْ  ،﴾ ُسوُء الدَّ

يًعا َقاَلْت  ﴿ ُكلََّما َدَخَلْت أُمٌَّة َلَعَنْت ُأْختَػَها َحىتَّ ِإَذا ادَّارَُكوا ِفيَها ٚتَِ
ُأْخَراُىْم أِلُواَلُىْم َربػََّنا َىُؤاَلِء َأَضلُّونَا َفَآِتِْم َعَذابًا ِضْعًفا ِمَن النَّاِر َقاَؿ ِلُكل  

َنا ِمْن ِضْعٌف َوَلِكْن اَل تَػْعَلُموفَ  ، َوَقاَلْت أُواَلُىْم أِلُْخَراُىْم َفَما َكاَف َلُكْم َعَليػْ
 ،﴾َفْضٍل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ٔتَا ُكْنُتْم َتْكِسُبوفَ 
يَػُقوُؿ اللَُّو أِلَْىَوِف َأْىِل النَّاِر )) :قاؿ  ٍب ٭تاولوف فداء أنفسهم با١تاؿ

َعَذابًا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة: َلْو َأفَّ َلَك َما ُب اأْلَْرِض ِمْن َشْيٍء َأَكْنَت تَػْفَتِدي ِبِو؟ 
ـَ َأْف اَل فَػيَػُقوُؿ: نَػَعْم. فَػيَػُقوُؿ: أََرْدُت ِمنْ  َك َأْىَوَف ِمْن َىَذا َوأَْنَت ُب ُصْلِب آَد

 متفق عليو. ((يب  ِإالَّ َأْف ُتْشرِؾَ ُتْشرَِؾ يب َشْيًئا َفأَبَػْيَت 
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يَػَودُّ اْلُمْجِرـُ ﴿فإذا فشلت تلك ااولة حاولوا الفداء بالنفس قاؿ تعاىل: 
ِخيِو ، َوَفِصيَلِتِو الَّيِت تُػْؤِويِو ، َلْو يَػْفَتِدي ِمْن َعَذاِب يَػْوِمِئٍذ بَِبِنيِو ، َوَصاِحَبِتِو َوأَ 

يًعا ٍُبَّ يُػْنِجيوِ   ﴾ َوَمْن ُب اأْلَْرِض ٚتَِ
َكبلَّ ِإنػََّها َلَظى، نَػزَّاَعًة لِلشََّوى ، َتْدُعوا َمْن أَْدبَػَر ﴿فيأتيو الرد القاسي 

 ﴾َوتَػَوىلَّ ، َوَٚتََع َفَأْوَعى
 

وف يصربوف  فيصربوف ويصرب فإذا بلغ فيهم اليأس مبلغو تعاىدوا على الصرب
ويصربوف  ،على الطعاـ ا١ترير والشراب اٟتار، يصربوف على السبلسل واألغبلؿ

 ،فإذا بلغ فيهم الصرب مبلغو فبل يطيقوف أكثر من ذلك ،العذاب ا١تقيمعلى 
 :سمعوا منادياً يقوؿ ٢تمفي ساعة من زماف، وما صربوا إال

َا ُٕتَْزْوَف َما ُكْنُتْم تػَ  ﴿  سواءاً  ﴾ ْعَمُلوفَ َفاْصربُوا َأْو اَل َتْصربُوا َسَواٌء َعَلْيُكْم ِإ٪تَّ
صربًب على العذاب والنكاؿ أـ ل تصربوا ال ٤تيد لكم وال خبلص من ىذه أ

 النار جزاءاً ٔتا كنتم تعملوف ُب حياتكم الدنيا . 
  ﴾َفِإْف َيْصربُوا َفالنَّاُر َمثْػًوى ٢َتُْم َوِإْف َيْستَػْعِتُبوا َفَما ُىْم ِمَن اْلُمْعَتِبَُت  ﴿

، َواَل يُػْؤَذُف ْنِطُقوفَ يَػْوـُ اَل يػَ  اذَ ىَ ﴿ ة،ار فهي غَت مقبولوحىت لو قدموا األعذ
 . ﴾٢َتُْم فَػيَػْعَتِذُروفَ 

َسَواٌء ﴿ فإذا ٝتعوا ذلك زاد ّٔم ا٢تم وأيقنوا با٠تلود فيقوؿ بعضهم لبعض 
ـْ َصبَػْرنَا َما لََنا ِمْن ٤تَِيصٍ  َنا َأَجزِْعَنا َأ أي ما لنا من ٥ترج من ىذا  ﴾َعَليػْ

 .العذاب
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َوَقاَؿ الشَّْيطَاُف ﴿عندىا يصعد الشيطاف مرتفعًا ُب النار وٮتطب بأىلها 
َلمَّا ُقِضَي اأْلَْمُر ِإفَّ اللََّو َوَعدَُكْم َوْعَد اٟتَْقّْ َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَف َل 

َفبَل تَػُلوُموين َوُلوُموا أَنْػُفَسُكْم َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَاٍف ِإالَّ َأْف َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم َل 
َوَما أَنْػُتْم ﴿أي ما أنا ٔتغٍت عنكم من عذاب ا من شي ﴾َما أَنَا ٔتُْصرِِخُكمْ 

 .﴾ٔتُْصرِِخيَّ ِإينّْ َكَفْرُت ٔتَا َأْشرَْكُتُموِف ِمْن قَػْبُل ِإفَّ الظَّاِلِمَُت ٢َتُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 
ر من حيل وأعذار فيلجأوف إىل خازف النار ىنا ل يبقى أماـ أىل النا

َنا َربُّكَ ﴿مالك ينادونو ليشفع ٢تم عند رّٔم  أي  ﴾َونَاَدْوا يَا َماِلُك لِيَػْقِض َعَليػْ
 اشفع لنا عند ربك ليقضي علينا فلم نعد نطيق ىذا العذاب وال ىذه اٟتياة، 

ُهمْ  ﴿ ِمْن َعَذأَِّا َكَذِلَك ٧َتْزِي ُكلَّ   اَل يُػْقَضى َعَلْيِهْم فَػَيُموُتوا َواَل ٮُتَفَُّف َعنػْ
َر الَِّذي ُكنَّا نَػْعَمُل  َكُفوٍر ، َوُىْم َيْصَطرُِخوَف ِفيَها َربػََّنا َأْخرِْجَنا نَػْعَمْل َصاِٟتًا َغيػْ

ِمَُت ِمْن َأوَلَْ نُػَعمّْرُْكْم َما يَػَتذَكَُّر ِفيِو َمْن َتذَكََّر َوَجاءَُكُم النَِّذيُر َفُذوُقوا َفَما لِلظَّالِ 
 ،﴾َنِصٍَت 

َها َو٢َتُْم َعَذاٌب ُمِقيمٌ  َأْف ٮَتُْرُجوايُرِيُدوَف ﴿  ،﴾ِمَن النَّاِر َوَما ُىْم ِٓتَارِِجَُت ِمنػْ
َناُكْم بِاٟتَْقّْ  ﴿ فَتد عليهم مالك بعد ألف سنة ِإنَُّكْم َماِكُثوَف، َلَقْد ِجئػْ

 ،﴾َوَلِكنَّ َأْكثَػرَُكْم لِْلَحقّْ َكارُِىوفَ 
 ،﴾اْخَسُئوا ِفيَها َواَل ُتَكلُّْموفِ  ﴿ ويقوؿ ٢تم رب العزة جل ُب عبله:
َفُذوُقوا ٔتَا َنِسيُتْم ِلَقاَء يَػْوِمُكْم َىَذا ِإنَّا  ﴿و٦تا يزيدىم عذابًا قوؿ ا ٢تم : 

 ا العفو والعافية. سأؿن ،﴾ َنِسيَناُكْم َوُذوُقوا َعَذاَب ا٠ْتُْلِد ٔتَا ُكْنُتْم تَػْعَمُلوفَ 
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 فصم يف ىٌاٌ اندَيا ًخسخيا
فحياتك ُب ىذه الدنيا ال تساوي شيئًا مع حياتك ُب اآلخرة قاؿ تعاىل: 

َفُخ ُب الصُّوِر ﴿ نَػُهْم ِإْف لَِبْثُتْم ، َو٨َتُْشُر اْلُمْجرِِمَُت يَػْوَمِئٍذ ُزْرًقايَػْوـَ يُػنػْ يَػَتَخافَػُتوَف بَػيػْ
٨َتُْن َأْعَلُم ٔتَا يَػُقوُلوَف ِإْذ يَػُقوُؿ أَْمثَػُلُهْم طَرِيَقًة ِإْف لَِبْثُتْم ِإالَّ  ،ِإالَّ َعْشًرا

 [.ٗٓٔ-ٕٓٔ:طو]﴾يَػْوًما
ىل آخره مسجوناً، فإنو البد فيا صاحيب لو أمضيت ىذا اليـو من أولو إ

 إما إىل جنة أو إىل نار عياذا با منها، بعده من خروج،
ويؤتى بأشد الناس بؤسًا ُب الدنيا من أىل اٞتنة ، )): وقاؿ رسوؿ ا 

فيصبغ ُب اٞتنة صبغة ، فيقاؿ لو: يا ابن آدـ ىل رأيت بؤسًا قط؟ ىل مرت 
 يب بؤس قط، وال رأيت شدة قط بك شدة قط؟ فيقوؿ: ال وا يا رب ما مرّ 

  .رواه مسلم ((
 " ، أال إف الدنيا بقاؤىا قليل، وعزيزىا ذليل، وغنيها فقَت، وشبأّا ىـر

وحيها ٯتوت، فبل يغرنكم إقبا٢تا مع معرفتكم بسرعة إدبارىا، أين سكاهنا 
الذين بنوا مدائنها وسقوا أهنارىا وشربوا من مائها وغرسوا أشجارىا؟ أقاموا 

ا أياما قصَتة، غرتم بصحتهم فاغًتوا بنشاطهم فركبوا ا١تعاصي. إهنم كانوا فيه
وا ُب الدنيا مغبوطُت ُب ا١تاؿ على كثرة ا١تنع ماذا صنع الًتاب بأبداهنم؟ 
والرمل بأجسادىم والديداف بعظامهم وأوصا٢تم؟ كانوا ُب الدنيا على أسره 

 ف وجَتاف يعضدوف، ٦تهدة وفرش منضدة، بُت خدـ ٮتدموف وأىل يكرمو 
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فإذا مررت ّٔم فنادىم إف كنت مناديا، ومر بعسكرىم وانظر إىل تقارب 
منز٢تم، واسأؿ غنيهم ما بقي من غناه؟ واسأؿ فقَتىم ما بقي من فقره؟ 
واسأ٢تم عن األلسن اليت كانوا ّٔا يتكلموف وعن األعُت اليت كانوا ّٔا ينظروف؟ 

اٟتسنة واألجساد الناعمة ما صنع ّٔا واسأ٢تم عن اٞتلود الرقيقة والوجوة 
 " ]عمر بن عبدالعزيز[... الديداف؟

فبل تلتفت لتلبيس الشيطاف عليك فيشغلك عن الطاعة والذكر والعبادة 
وتبلوة القراة ومناجاة رب األرض والسماء بالتذمر والتأفف فتخسر الدنيا 

 وتندـ ُب اآلخرة.
األوالد، وكم فاتتك اذكار فكم تعذرت عن قلة قراءتك القراف بالزوجة و 

الصباح وا١تساء والصبلوات ْتجة العمل وضيق الوقت، وكم فاتك قياـ الليل 
 وصياـ النهار ْتجج واىية وأسباب كاذبة.

فها قد باف العور، فإف ُب القلب غَت ٤تبة ا وذكره، فقد ىيئ ا لك 
رزقك، وابعد مكاناً نظيفاً لعبادتو، وسخر لك من يقـو ٓتدمتك، وتكفل لك ب

 عنك مبلىي اٟتياة، أفبل يكفيك ىذا؟!
 فبل تضيع وقتك بالتذمر والتضجر ويستدرجنك الشيطاف ٓتطواتو،

َربّْ ﴿أال فلًتاجع نفسك قبل فوات اآلواف فتقوؿ يـو ال ينفع الندـ 
ئُِلَها َوِمْن َورَاِئِهْم َلَعلّْي َأْعَمُل َصاِٟتًا ِفيَما تَػرَْكُت َكبلَّ ِإنػََّها َكِلَمٌة ُىَو َقا ،اْرِجُعوفِ 

َعُثوفَ   [.ٜٜ،ٓٓٔا١تؤمنوف:]﴾بَػْرزٌَخ ِإىَل يَػْوـِ يُػبػْ
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َربّْ َلْواَل َأخَّْرَتٍِت ِإىَل َأَجٍل َقرِيٍب َفَأصَّدََّؽ َوَأُكْن ﴿وتقوؿ إذ ٬تيء ا١توت: 
َر اللَُّو نَػْفًسا ِإَذا َجاَء َأَجُلَها َوال ،ِمَن الصَّاِٟتُِتَ  َخِبٌَت ٔتَا  لَّوُ َوَلْن يُػَؤخّْ

 [.ٓٔ،ٔٔا١تنافقُت:]﴾تَػْعَمُلوفَ 
 

ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْػُفِسِهْم اَل تَػْقَنطُوا ِمْن َرْٛتَِة ﴿قاؿ تعاىل: 
يًعا ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  ُكْم َوأَنِيُبوا ِإىَل َربّْ ، اللَِّو ِإفَّ اللََّو يَػْغِفُر الذُّنُوَب ٚتَِ

َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُْنزَِؿ  ،ْلَعَذاُب ٍُبَّ اَل تُػْنَصُروفَ َوَأْسِلُموا َلُو ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأتَِيُكُم ا
َأْف تَػُقوَؿ  ،ِإلَْيُكْم ِمْن َربُّْكْم ِمْن قَػْبِل َأْف يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب بَػْغَتًة َوأَنْػُتْم اَل َتْشُعُروفَ 

أَْو  ،ْف ُكْنُت َلِمَن السَّاِخرِينَ َرتَا َعَلى َما فَػرَّْطُت ُب َجْنِب اللَِّو َوإِ نَػْفٌس يَا َحسْ 
َأْو تَػُقوَؿ ِحَُت تَػَرى اْلَعَذاَب َلْو َأفَّ  ،تَػُقوَؿ َلْو َأفَّ اللََّو َىَداين َلُكْنُت ِمَن اْلُمتَِّقُتَ 

 .[ٛ٘-ٖ٘الزمر:]﴾َل َكرًَّة َفَأُكوَف ِمَن اْلُمْحِسِنُتَ 
 

َىْل يَػْنظُُروَف ِإالَّ َأْف تَْأتِيَػُهُم اْلَمبَلِئَكُة َأْو يَْأٌبَ َربَُّك َأْو يَْأٌبَ بَػْعُض ﴿وقاؿ: 
َفُع نَػْفًسا ِإٯتَانُػَها لَْ َتُكْن َآَمَنْت ِمْن  َآيَاِت َربَّْك يَػْوـَ يَْأٌب بَػْعُض َآيَاِت َربَّْك اَل يَػنػْ

ًرا ُقِل انْػَتِظُروا ِإنَّا ُمْنَتِظُروفَ  قَػْبُل َأْو َكَسَبْت ُب ِإٯتَاهِنَا  [.ٛ٘ٔ:األنعاـ]﴾َخيػْ
 فكن ثابت اٞتأش، شديد العزٯتة، متوكبًل على ا، غَت شاؾ ُب رٛتتو.
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 فصم يف يدح انصًج ًذو انكالو
فيا صاحيب ال تتحدث إال ٓتَت، واجتنب القيل والقاؿ وكثرة السؤاؿ، 

ات كما تأكل النار اٟتطب أقصد "الغيبة" وإياؾ إياؾ واآلكلة اليت تأكل اٟتسن
 فإف صاحب الغيبة ال يغفر لو حىت يغفر لو صاحبو.

فكم أىلك ىذا اللساف من أقواـ وكم أعز من أقواـ، ورب كلمة من 
سخط ا يتكلم ّٔا االنساف ال يلقي ٢تا بااًل كتب ا عليو ّٔا سخطو إىل 

 ١تشرؽ.يـو يلقاه وأىوت بصاحبها ُب جهنم أبعد من ا
فأمسك عليك لسانك فإف أكثر ما يدخل الناس النار األجوفاف: الفم 

 والفرج،
 يكب الناس على مناخرىم ُب النار إال حصائد ألسنتهم، ىلو 

وال يستقيم إٯتاف عبد حىت يستقيم قلبو، وال يستقيم قلبو حىت يستقيم 
 لسانو،

نا فإنك إف وإف أعضاء ابن آدـ إذا اصبح تكفره، تقوؿ لو: اتق ا في
 استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا.

 وإف اٟتكمة عشرة أجزاء تسعة منها ُب الصمت والعاشرة عزلة الناس.
ومن كثر كبلمو كثر خطؤه، وقلت ىيبتو، وذىبت مرؤتو، وقل الوقار ُب 

 وجهو،
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من كاف يؤمن با واليـو اآلخر فليقل خَتًا أو وُب اٟتديث: ))
 ((،ن اسبلـ ا١ترء تركو ما ال يعنيوومن حس )) ((،ليصمت

 ومن لـز ما يعنيو أوشك أف يًتؾ ما ال يعنيو.
ومن كثر مزاحو قلت ىيبتو، واستخف بو الناس، ومن أكثر من شيء 

 عرؼ بو،
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َيْسَخْر َقوـٌ ِمْن قَػْوـٍ ﴿أال وإف ا أمركم فقاؿ: 

ُهنَّ َواَل َعَسى َأْف َيُكونُوا َخيػْ  ًرا ِمنػْ ُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْف َيُكنَّ َخيػْ ًرا ِمنػْ
ٯتَاِف َوَمْن َلْ  تَػْلِمُزوا أَنْػُفَسُكْم َواَل تَػَنابَػُزوا بِاأْلَْلَقاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُؽ بَػْعَد اإْلِ

يَن َآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثَتًا ِمَن الظَّنّْ ِإفَّ يَا أَيػَُّها الَّذِ  ،يَػُتْب َفُأولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموفَ 
بَػْعَض الظَّنّْ ِإٍْبٌ َواَل َٕتَسَُّسوا َواَل يَػْغَتْب بَػْعُضُكْم بَػْعًضا َأ٭تُِبُّ َأَحدُُكْم َأْف يَْأُكَل 
ٟتََْم َأِخيِو َمْيًتا َفَكرِْىُتُموُه َواتػَُّقوا اللََّو ِإفَّ اللََّو تَػوَّاٌب 

 .[ٔٔ،ٕٟٔتجرات:ا]﴾َرِحيمٌ 
ٯتَاُف قَػْلَبُو ))قاؿ:  أال وإف نبيو  يَا َمْعَشَر َمْن آَمَن بِِلَسانِِو وَلَْ َيْدُخِل اإْلِ

ِلِمَُت َواَل تَػتَِّبُعوا َعْوَراِتِْم؛ َفِإنَُّو َمْن يَػتَِّبْع َعْورَاِتِْم يَػتَِّبِع اُ َعْوَرَتُو، اَل تَػْغَتابُوا اْلُمسْ 
 رواه اٛتد وسنده صحيح. ((َوَمْن يَػتَِّبِع اُ َعْوَرَتُو يَػْفَضْحُو ُب بَػْيِتوِ 

الريح، لكّنا أال وإف للغيبة ر٭تًا منتنة، ولوال كثرة ا١تغتابُت لشممنا تلك 
 أنوفنا اعتادت تلك الريح فلم تعد تنكرىا.

 فا ا بالعزلة، فإف كنت البد ٥تالطاً فقل خَتاً أو اصمت،
وإياؾ والغضب فإف غضبت فأمسك عليك لسانك، فإف من ل ٯتسك 

 لسانو يندـ.
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 فصم
ولنعد إىل أصل البحث ومنشئو: وىو أف تفرغ قلبك من ٤تبة غَت ا، 

وعبادتو، وتتذلل لو وٗتضع، وتعلم أف ما أصابك ما كاف  ا بفتشتغل ْت
ليخطئك وما أخطأؾ ما كاف ليصيبك، وأف الفرج مع الكرب وأف النصر مع 

 الصرب وأف مع العسر يسرا.
وتعلم أف األمة لو اجتمعوا على أف ينفعوؾ بشيء لن ينفعوؾ إال بشيء 

 قد كتبو ا لك، 
لن يضروؾ إال بشيء قد كتبو ا ولو اجتمعوا على أف يضروؾ بشيء 

 رفعت األقبلـ وجفت الصحف. عليك،
فخذ باألسباب كأهنا كل شيء ٍب توكل على رب األسباب وكأف ىذه 

 األسباب ال شيء.
عنهم كما ُب الصحيحُت  كن من السبعُت ألفًا الذين أخرب ا١تصطفى 

ال الذين يدخلوف اٞتنة بغَت حساب وال عذاب فكاف من صفاتم أهنم 
 يسًتقوف وال يتطَتوف وعلى رّٔم يتوكلوف.

 وىذه ىي أعلى درجات التوكل اليت علمنا إياىا ابواألنبياء ابراىيم 
فيقوؿ لو: ألك عندي حاجة؟  ١تا ألقاه قومو ُب النار، فيأتيو جربيل 

 : أما منك فبل، ويردد حسيب ا ونعم الوكيل.فيقوؿ 
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ره نارىم اليت أججوىا وأشعلوىا ألف فلما توكل على ا حق توكلو ل تض
يَا نَاُر ُكوين بَػْرًدا َوَسبَلًما َعَلى ﴿رب النار أمرىا فقاؿ : 

 [.ٜٙاألنبياء:]﴾ِإبْػَراِىيمَ 
وىنا يتحقق معٌت اإلٯتاف بالقدر خَته وشره، فاعلم أف ا كتب عليك 
السجن قبل خلق السماوات واألرض ٓتمسُت ألف سنة، فمن رضي 

  فلو الرضى، ومن تذمر وسخط فلو السخط.واحتسب وصرب
لنفس البد ٢تا من اصرب واحتسب وىِتء نفسك ١تا ىي فيو، فإف ا

 ،ترويض حىت تلُت
 :علو نصب عينيك يسهل عليك ترويضهااج بلً وسأضرب لك مث

فإف أقنع  ،يشرب الشاي بدوف سكر ، فهومرض السكر "رجل معو
بالسكر، وأف السكر فيو نفسو بأف الشاي بدوف السكر أطيب وألذ منو 

األوجاع واألمراض، فإنو سيستلذ بالشاي بدوف السكر كما استلذ ا١تعاُب 
فإف تذمر وىو يشرب الشاي بدوف السكر فسينقلب  ْتبلوة الشاي بو.

  الشاي مرارة، ويتنغص عليو معيشتو وىو يشربو،
فإف اضاؼ لو السكر ليذوؽ حبلوتو فسينقلب ذلك عليو بقدر ما وضع 

رٔتا أرداه وتسبب مرضو، و  عليو سيزيدو  لسكر وبقدر ما عنده من ا١تناعة،من ا
 ".ُب ىبلكو وموتو

فاحرص على أف  ،نذه األصناؼ األربعة كلها ُب السجولقد رأيت ى
، ثابتًا ال تزؾ رياح تكوف من الصنف األوؿ راضيًا بقضاء ا وقدره

 االبتبلءت، واثقاً بنصر ا لك.
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ها أهنا ُب معتكفها ُب خلوة مع رّٔا، ىجرت الدنيا فاقنع نفسك ُب سجن
وطلق الدنيا ثبلثاً، واعمل لآلخرة، واٝتع  ومبلقاة الناس وأقبلت على ا،

نْػَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ ﴿لقوؿ ا تعاىل:   [.ٕٓاٟتديد:]﴾َوَما اْٟتََياُة الدُّ
واٟتاكم  ُب حقها ُب اٟتديث الذي رواه ابن ماجة وما قالو نبيو 

ماَل وللدنيا إال كراكب استظل ))والًتمذي والطرباين وابن حباف وغَتىم:
 ((.وتركها راحبشجرة ٍب 

فلو أف الدنيا ذىب يفٌت واآلخرة خزؼ يبقى، الختار العاقل خزفًا يبقى 
 على ذىب يفٌت، فكيف وقد اخًتنا خزؼ يفٌت على ذىب يبقى؟!

تكفو، فأقبل على ربو، وانشغل فهذا األوؿ ىجر الدنيا وطلقها وفرح ٔتع
 بذكره، وتفرغ ٟتفظ كتابو، وتفكر بنعمو وآياتو، وتفقو ُب دينو،

 ((.من يرد ا بو خَتاً يفقو ُب الدينوُب اٟتديث: ))
أما الثاين فأخذ يتذمر طوؿ وقتو، مهمـو الباؿ مشغوؿ الفكر، فبل يفكر 

ارة والسكن واألمواؿ، فبل إال با٠تروج، فيصلي وبالو عند الزوجة واألوالد والتج
 يزيده ذلك إال ٫تّاً إىل ٫تو وحزناً إىل حزنو، 

فانقلبت تلك إىل ظلمة ُب قلبو، تزداد وتتوقد كلما اعمق التفكر بأمور 
نور  ئك العوالق تطغى على قلبو حىت تطفالدنيا ومشاغلها، فبل تزاؿ تل

نفسو وإال فإف ل يوقفها عند حدىا ودفع وساوس الشيطاف عن  العبادة.
فإف ل يتدارؾ نفسو وقع ُب  سقط ُب الشك ُب القضاء والقدر وىذا الثالث،

 مستنقع الردة عياذاً با وىذا ىو الرابع.
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ف عليك كثَت من ا١تصائب و فا ا اجعل ىذا ا١تثاؿ نصب عينيك ت
 وتزوؿ عنك كثَت من ا٢تمـو بإذف ا تعاىل.

تقرب من ا شربًا تقرب منو ذراعاً، فسلم أمرؾ ، وأقبل عليو، فمن 
 ومن أتاه ٯتشي جاءه ىرولو،  ومن تقرب منو ذراعاً تقرب منو باعاً،

لو يعلم ا١تدبروف عٍت كيف انتظاري ﴿: يقوؿ ا تعاىل في األثر اإل٢تيف
من  ٢تم ورفقي ّٔم وشوقي إىل ترؾ معاصيهم ١تاتوا شوقاً إَل وتقطعت أوصا٢تم

 . ﴾دبرين عٍت فكيف إرادٌب ُب ا١تقبلُت علي؟!ُب ا١ت٤تبيت، يا داود: ىذه إرادٌب 
وما تقرب إَل عبدي بشيء أحب إَل ٦تا ﴿  وُب األثر اإل٢تي أيضاً:

:" إذف الفرائض ىي أوؿ األسباب لكي ٭تبك ا، ٍب قاؿافًتضت عليو "، 
صياـ النوافل، صدقة، قياـ -"وما يزاؿ عبدي يتقرب إَل بالنوافل حىت أحبو 

:" فإذا أحببتو كنت ٝتعو والنتيجة بعد ذلك –لبُت،.. ليل، إصبلح ذات ا
الذي يسمع بو وبصره الذي يبصر بو ويده اليت يبطش ّٔا ورجلو اليت ٯتشي 

ِإفَّ الَِّذيَن  : وذلك قولؤّا وإف سألٍت ألعطينو ولئن استعاذين ألعيذنو "، 
 .ُودِّا آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاٟتَِاِت َسَيْجَعُل ٢َتُُم الرَّْٛتَُن 

فاحرص على الصبلة ُب وقتها، وصم شهر رمضاف، وال تضيع شيئًا من 
 فرائض ا، ٍب اشغل نفسك بالنوافل واملىء وقتك ّٔا.

 َمْن َكاَف ٫َتُّوُ )) :قاؿ ٫ّتك ىّم اآلخرة يكفيك ا ىّم الدنيا واجعل 
نْػَيا َوِىَي رَاِغَمٌة، َوَمْن   اآْلِخَرَة، َٚتََع اُ مَشَْلُو، َوَجَعَل ِغَناُه ُب قَػْلِبِو، َوأَتَػْتُو الدُّ
نَػْيِو، وَلَْ يَْأتِِو ِمنَ  َعَتُو، َوَجَعَل فَػْقَرُه بَػُْتَ َعيػْ نْػَيا، فَػرََّؽ اُ َعَلْيِو َضيػْ  َكاَنْت نِيَُّتُو الدُّ

 .رواه اٛتد واسناده صحيح ((نْػَيا ِإالَّ َما ُكِتَب َلوُ الدُّ 
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 فصم يف حنظيى انٌقج ًادخازه
مسؤوؿ عما فعلت فيها، أال  كفيا صاحيب السجن أياـ ستذىب، أال وإن

تكن عشوائيًا فتكوف لقمة  فلتجعل لنفسك برنا٣تًا ومنهجًا تسَت عليو، فبل
 سائغة للشيطاف،

فبعد صبلة الفجر باشر بأذكار الصبلة، فإذا اهنيتها ابدأ باذكار الصباح، 
 فإذا اهنيتها عليك بتبلوة القرآف، فإذا طلعت الشمس مشرقة فصلي ركعتُت،

من صلى الصبح ُب ٚتاعة ففي اٟتديث الذي حسنو بعض أىل العلم: )) 
حىت تطلع الشمس ٍب صلى ركعتُت كانت لو  كر ا ُب مصبله يذ  جلسٍب 

 ((.كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة
واعلم أف أفضل وقت لصبلة األوابُت حُت ترمض الفصاؿ، فإذا اشتدت 

٭تافظ  حر الشمس فإف ذلك أفضل وقت لصبلة الضحى،ولقد كاف النيب 
 عليو معظم أحيانو،

بلة فبأذكارىا بادر، وال ٍب ىيئ نفسك لصبلة الظهر، فإذا قضيت الص
يلهينك الشيطاف فيما ال يعنيك من الكبلـ، ٍب خذ قسطاً من الراحة وقل فإف 
الشياطُت ال تقيل، فإٯتا وقت استيقضت فابدأ بوردؾ من القراف، وحبذا لو 
جعلت لنفسك نصيبًا من القرآف تقرؤه بعد كل صبلة، فلو قرأت بعد كل 

 ف ُب كل إثنا عشر يـو مرة، صبلة عشر صفحات فإنك ستقرأ القرا
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ولقد قاؿ ا١تصطفى وىذا يقتضي أنك ستقرأ القرآف ُب السنة ثبلثُت مرة، 
(( : واٟتسنة بعشر أمثا٢تا، ال أقوؿ أل من قرأ حرفاً من كتاب ا فلو حسنة

 ((.حرؼ، ولكن ألف حرؼ، والـ حرؼ، وميم
القيامة شفيعاً إقرؤا القرآف فإنو يأٌب يـو : ))وعند مسلم قاؿ النيب 

 ((.الصحابو
أف يعرؼ بليلو إذا الناس ينبغي ٟتامل القرآف قاؿ: )) وعن ابن مسعود 

نائموف، وبنهاره إذا الناس مفطروف، وْتزنو إذا الناس يفرحوف، وبكائو إذا 
 ((،الناس يضحكوف، وبصمتو إذا الناس ٮتوضوف، وٓتشوعو إذا الناس ٮتتالوف

لك قبل ظ كتاب ا، فكم ٘تنيت ذوحبذا لو كاف لك نصيب من حف
 الوقت واشغالك، فها قد اعطيت ما فقدت،  ةالسجن بلسانك، وتعذرت بقل

يقاؿ لصاحب القرآف إقرأ وارتق ورتل كما  : ))واٝتع لقوؿ ا١تصطفى 
 ((.كنت ترتل ُب الدنيا فإف منزلتك عند آخر آية تقرأ

لقرآف، اشغل فإذا جاء العصر وقلت أذكار الصبلة، وقرأت وردؾ من ا
نفسك بقراءة كتاب نافع ُب الفقو اليومي الذي البد منو ُب العبادات وابدأ 

 بالطهارة والصبلة ٍب الصياـ.
فإذا كاف قبل ا١تغرب بقليل فابدأ بأذكار ا١تساء، فإف كاف ذلك يـو اٞتمعة 

 فاحرص أف تستغل الساعة اليت قبل ا١تغرب بالدعاء فإهنا ساعة إجابة.
 ماً فإف لك دعوة عند فطرؾ فبل تضيعها،فإذا كنت صائ

فإذا قضيت ا١تغرب وقلت أذكارىا، حبذا لو كانت وجبت العشاء ُب ىذا 
 الوقت،
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ٍب ابدأ بوردؾ من القرآف إىل صبلة العشاء، فإذا قضيت عليك بأذكارىا ٍب 
 بوردؾ من القرآف،

، واضطجع على شق ك ٍب اذىب إىل فراشك فانفضو ثبلثاً واقرأ أذكار النـو
األٯتن واستقبل القبلة ومن إىل ثلث الليل األخَت حيث يتنزؿ الرب جل ُب عبله 

ىل من مستغفر فاغفر لو؟ ىل من سائل فاعطيو؟ إىل السماء الدنيا يقوؿ: ))
 ((.ىل من داٍع فأجيبو؟

فاقبل على ا وتضرع إليو بالدعاء، واستغفره على ما فرطت ُب يومك 
ومك ىذا أفضل من سابقو، فصل من الليل ما السابق، واعـز على أف يكوف ي

 استطعت وجد واجتهد بالدعاء وقراءة القراف الكرمي،
فإف عزمت على الصياـ أو كاف شهره فتسحر فإف ُب السحور بركة، 

 وتسحر ولو بشربة ماء، ٍب ٕتهز إىل صبلة الفجر.
وىكذا كن ُب سائر أيامك، ٗتشى أف يضيع من وقتك شيء ال تذكر ا 

 واعلم أف اإلنساف ٯتوت على ما عاش عليو، ويبعث على ما مات عليو. فيو،
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 فصم يف صفاث عباد انسمحٍ
ُب كما  عباده ا١تؤمنُت صفاتوتعاىل ُب كتابو الكرمي سبحانو  وقد ذكر ا

 :سورة الفرقاف وىي
ْرِض َوِعَباُد الرَّْٛتَِن الَِّذيَن ٯَتُْشوَف َعَلى اأْلَ ﴿  :الصفة األوىل: التواضع

 [.ٖٙالفرقاف: ]﴾َىْونًا
َوِإَذا َخاطَبَػُهُم ﴿ :قاؿ تعاىل :واالعراض عن اٞتاىلُت الصفة الثانية: اٟتلم
 ، [ٖٙالفرقاف: ]﴾اْٞتَاِىُلوَف َقاُلوا َسبَلًما

ْم ُسجًَّدا ﴿:قاؿ تعاىل قياـ الليل:الصفة الثالثة:  َوالَِّذيَن يَِبيُتوَف ِلَرِّّْٔ
 [.ٗٙالفرقاف: ]﴾َوِقَياًما

َوالَِّذيَن يَػُقوُلوَف َربػََّنا ﴿ :قاؿ تعاىل الصفة الرابعة: ا٠توؼ من عذاب ا،
اْصِرْؼ َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإفَّ َعَذابَػَها َكاَف َغَراًما * ِإنػََّها َساَءْت ُمْستَػَقرِّا 

  .[ٙٙ-٘ٙالفرقاف: ]﴾َوُمَقاًما
َوالَِّذيَن ِإَذا أَنْػَفُقوا لَْ ُيْسرُِفوا ﴿ :؛ قاؿ تعاىلالصفة ا٠تامسة: التوسُّط ُب اإلنفاؽ

  [.ٚٙالفرقاف: ]﴾وَلَْ يَػْقتُػُروا وََكاَف بَػُْتَ َذِلَك قَػَواًما
الفرقاف: ]﴾َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَف َمَع اللَِّو ِإ٢َتًا آَخرَ ﴿ :الصفة السادسة: التوحيد

ٙٛ]. 
اَل يَػْقتُػُلوَف النػَّْفَس الَّيِت وَ ﴿ :، قاؿ تعاىلتعظيم حرمة دـ ا١تسلمالصفة السابعة: 

 .[ٛٙالفرقاف: ]﴾َحرَّـَ اللَُّو ِإالَّ بِاٟتَْقّْ 
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َواَل ﴿ :قاؿ تعاىل :عن اٟتراـالفرج  حفظالصفة الثامنة: 
 [.ٛٙ:الفرقاف]﴾يَػْزنُوفَ 

َوالَِّذيَن اَل َيْشَهُدوَف ﴿ :قاؿ تعاىل :الزور ةداالصفة التاسعة: عدـ شه
  .[ٕٚ:الفرقاف]﴾الزُّورَ 

َوِإَذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا  ﴿ :قاؿ تعاىل :الصفة العاشرة: اإلعراض عن اللغو
 .[ٕٚ:الفرقاف]﴾ِكَراًما

َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُّْروا ﴿ :قاؿ تعاىل :والنصيحة الصفة اٟتادية عشرة: قبوؿ ا١توعظة
َها ُصمِّا َوُعْمَيانًا ْم لَْ ٮتَِرُّوا َعَليػْ  [.ٕٚفرقاف:]ال﴾ِبآيَاِت َرِّّْٔ

َوالَِّذيَن يَػُقوُلوَف َربػََّنا ﴿ :قاؿ تعاىل :الدعاء وصلة الرحمالصفة الثانية عشرة: 
 [.ٗٚالفرقاف: ]﴾َىْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرّْيَّاتَِنا قُػرََّة َأْعُُتٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَُت ِإَماًما

 !؟ؿا كما قامن  ؤىمجزا كاف،  فلما كانت ىذه صفاتم
َخاِلِديَن ِفيَها  * أُولَِئَك ٬ُتَْزْوَف اْلُغْرَفَة ٔتَا َصبَػُروا َويُػَلقَّْوَف ِفيَها ٖتَِيًَّة َوَسبَلًما﴿ :

  [.ٙٚ-٘ٚالفرقاف: ]﴾َحُسَنْت ُمْستَػَقرِّا َوُمَقاًما
فهؤالء ا١تتصفوف ّٔذه ٬تزوف يـو القيامة اٞتنة، بصربىم على القياـ بتلك 

فيها ببل  واإلكراـ، التوقَت واالحًتاـ، وٮتلدوف ا التحية ا٠تصاؿ، ويلقوف فيه
 .موت وال سفر، وال ٖتوؿ

 فاحرص يا صاحيب أف تكوف منهم، ولن تكوف منهم حىت ٖتذو حذوىم.
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 فصم يف األسباب املعينت عهى انصرب
فيا صاحيب السجن مدرسة للصرب، والصرب أجره عظيم، وثوابو جزيل، بو 

ن، والفبلح ُب الدارين، ومعو يكوف النصر العظيم، وبو تناؿ اإلمامة ُب الدي
 السعادة والضياء، وإنو كلو خَت،
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْصربُوا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا ﴿ ربط ا الفبلح بو فقاؿ:

 [.ٕٓٓ:آؿ عمراف]﴾َواتػَُّقوا اللََّو َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ 
ْنَساَف َلِفي ُخْسرٍ  ،َواْلَعْصرِ ﴿قاؿ: فو٧تى صاحبو من ا٠تسراف  ِإالَّ  ،ِإفَّ اإْلِ

-ٔالعصر:]﴾الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِٟتَاِت َوتَػَواَصْوا بِاٟتَْقّْ َوتَػَواَصْوا بِالصَّرْبِ 
ٖ.] 

ِإالَّ الَِّذيَن َصبَػُروا َوَعِمُلوا ﴿ورتب عليو طريق األجر والغفراف فقاؿ: 
 [.ٔٔ:ىود]﴾لَِئَك ٢َتُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبَتٌ الصَّاِٟتَاِت أُو 

ِإفَّ اللََّو َمَع ﴿وجعل ا معيتو مع الصابرين فقاؿ: 
 [.ٖ٘ٔالبقرة:]﴾الصَّاِبرِينَ 

 [.ٙٗٔآؿ عمراف:]﴾َواللَُّو ٭تُِبُّ الصَّاِبرِينَ ﴿بالصرب فقاؿ:  ووعلق ا ٤تبت
نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّو ﴿١تا ابتبله فصرب فقاؿ:  وأثٌت على عبده أيوب 

 [.ٖٓص:]﴾َأوَّابٌ 
 وعوض ا من ابتبله ْتبيبتيو فصرب، اٞتنة،

تًا ُب اٞتنة، واٝتاه وأمر مبلئكتو أف يبنوا ١تن ٛتده واسًتجع عند الببلء بي
 بيت اٟتمد.
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ـْ َحِسْبُتْم َأْف َتْدُخُلوا ﴿ؿ: وجعل الصرب دليبًل على ابة ودخوؿ اٞتنة فقا َأ
آؿ ]﴾َة َوَلمَّا يَػْعَلِم اللَُّو الَِّذيَن َجاَىُدوا ِمْنُكْم َويَػْعَلَم الصَّاِبرِينَ اْٞتَنَّ 

 [.ٕٗٔعمراف:
يود أىل العافية يـو قاؿ: )) وجاء عند الًتمذي بسند حسن أف النيب 

القيامة حُت يعطى أىل الببلء الثواب، لو أف جلودىم قرضت ُب الدنيا 
 ((.ٔتقاريض

، اَل َوَصبٍ ، وَ ُيِصيُب اْلُمْسِلَم ِمْن َنَصبٍ َما : ))عليو ا١تتفق وُب اٟتديث
، ِإالَّ َكفََّر اللَُّو َِّٔا َحىتَّ الشَّوَْكُة ُيَشاُكَهاوال ىم، َواَل َحَزٍف، َواَل أًَذى، َواَل َغم ، 

 ((.ِمْن َخطَايَاه
إىل الكأس فارٌغ نصفها، فإف النصف اآلخر  فيا صاحيب السجن ال تنظر

 ٦تلوء.
ذىبية تسَت ّٔا ُب  شيخ االسبلـ ابن تيمية يؤصل لك قاعدة فهذا
إف سجنوين فسجٍت خلوة، وإف نفوين فنفي جنيت ُب صدري يقوؿ: "حياتك ف

فيسجن ويثبت فيبارؾ ا بو وبعلمو، فبل  ."سياحة، وإف قتلوين فقتلي شهادة
 تزاؿ تدرَّس كتبو إىل ىذا اليـو وينتفع ّٔا، وتعد مرجعاً للعلماء وطلبة العلم.

واستفاد من ويسَت على طريقو تلميذه ابن القيم الذي سجن معو أيضًا 
 علمو، فتعلم وعمل وعلَّم.

وىذا السرخسي يسجن ُب بئر ٨تو عشر سنُت فيأتيو طبلبو يدرسهم وىو 
 ُب البئر، وٮترج لؤلمة عشروف ٣تلداً ُب الفقو.
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وىذا ابن حنبل، أٛتد يسجن ويعذب ُب سجنو حىت يقع صريعاً، فيصرب 
ويستندوا إىل أقوالو على األذى فيصَت إماـ أىل السنة واٞتماعة، يرجع الناس 

 ُب كثَت من ا١تسائل الفقهية.
ولو أردنا البحث والتعداد ُب سَت أولئك األعبلـ الذين يقتدى بصربىم 

 ُب ظلمات السجوف لطاؿ بنا ا١تقاؿ ولزادت علينا الكلفة وا١تشقة،
الذي لبث ُب  ولكن نكتفي بذكر إمامهم ونيب رب العا١تُت يوسف 

الواجب اعتاد على حياة ا١تلوؾ، بذنب ل يقًتفو و السجن بضع سنُت، بعد أف 
بسببو، فما يئس من روح ا، وما قنط من  أف يكافأ عليو ال أف يسجن

 رٛتتو، وال ينبغي لو، فإنو ال ييأس من روح ا إال القـو الكافروف،
فبل يزاؿ ُب سجنو ذاكرًا لربو، داعيًا للتوحيد، فيسألو صاحباه ُب السجن 

يا٫تا، فيستغل ذلك ا١توقف للبدء بدعوتما، ويؤخر اٞتواب عن عن تأويل رؤ 
يَا َصاِحيبَِ السّْْجِن أَأَْربَاٌب ﴿سؤا٢تما الرؤيا ليجذب اٝتاعهما فيقوؿ ٢تما: 

ٌر أَـِ اللَُّو اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ   َما تَػْعُبُدوَف ِمْن ُدونِِو ِإالَّ َأْٝتَاًء َٝتَّْيُتُموَىا ،ُمتَػَفرُّْقوَف َخيػْ
 أَنْػُتْم َوَآبَاؤُُكْم َما أَنْػَزَؿ اللَُّو َِّٔا ِمْن ُسْلطَاٍف ِإِف اٟتُْْكُم ِإالَّ لِلَِّو أََمَر َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ 

يُن اْلَقيُّْم َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُموفَ  يَا َصاِحيبَِ السّْْجِن أَمَّا  ،ِإيَّاُه َذِلَك الدّْ
ُر ِمْن َرْأِسِو ُقِضَي َأَحدُُكَما فَػيَ  ْسِقي َربَُّو َٜتًْرا َوأَمَّا اآْلََخُر فَػُيْصَلُب فَػَتْأُكُل الطَّيػْ

 [.ٔٗ-ٜٖيوسف:]﴾اأْلَْمُر الَِّذي ِفيِو َتْستػَْفِتَيافِ 
 

فلما صرب أخرجو ا من السجن واصبح عزيز مصر، ورد إليو أبويو، 
 هم.ٚتعو مع اخوتو من بعد أف نزغ الشيطاف بينو وبينو 
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فقد ٘تر بك ساعات من الضيق وٕتتمع عليك نوائب الدىر من كل 
ا تضيق عليك رٔتحىت تضيق بك األرض ٔتا رحبت، بل حدب وصوب، 

أف ا لن يكلف نفسك ما ال تطيق فهو  تذكرلكن نفسك اليت بُت جنبيك، 
[، فكٌل يبتليو ا بقدر ٕٗ]االعراؼ:﴾اَل ُنَكلُّْف نَػْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها﴿ من قاؿ:

يبتلى ا١ترء على قدر  األمثلٍب األمثل ف أشد الناس ببلًء االنبياءطاقتو واٯتانو و 
فمنهم من يبتليو ا بالسجن، ومنهم باألمراض واألسقاـ، ومنهم بفقد دينو..

األوالد، ومنهم.. ليشهد صدقهم ُب ٤تبتو واٯتاهنم بالقدر خَته وشره، فإذا 
 اشتد الكرب والببلء جاء الفرج،

وإين ألعجب ٦تن يرجو الفرج دوف أف ٯتر بالضيق، فكيف يأٌب السبب 
الكرب، وكيف يكوف  حصل ا١تسبب، و٦تا يكوف الفرج إف ل يكن ىناؾ وما

فأبشر فلن يغلب عسر يسراف، وكلما اشتدت ظلمة  اليسر وماحصل العسر.
كلما اشتد الضيق اعلم أف الفرج قد و  فجر صادؽ،من الليل البد بعدىا 

تَػْيَئَس الرُُّسُل َوظَنُّوا أَنػَُّهْم َقْد ُكِذبُوا َجاَءُىْم َحىتَّ ِإَذا اسْ ﴿قاؿ تعاىل:  اقًتب،
 .[ٓٔٔ:يوسف]﴾َنْصرُنَا فَػُنجَّْي َمْن َنَشاُء َواَل يُػَردُّ بَْأُسَنا َعِن اْلَقْوـِ اْلُمْجرِِمُتَ 

فاصرب إنك على اٟتق وأنت أوىل ٦تن يصرب على الباطل فيموت وىو 
قاتل ُب سبيل الصليب ونصرة الطاغوت مصٌر على كفره عياذًا با، فهذا ي

وحب ا١تاؿ والشهرة وا١تنصب، فيصرب ويتحمل األذى ُب سبيل ذلك ويعذب 
حىت ٯتوت ُب سبيل الطاغوت، أفبل تصرب أنت يا من خرجت ُب سبيل ا 

 عجباً ٟتالك لو نظرت ٢تا لبقيت حائراً حيناً من الدىر. ونصرة دينو؟!



 

56 

 فصم يف دفع اهلى ًاحلزٌ
 إىل ما يسعى إليو العقبلء لوجدت صاحيب السجن لو نظرت وتأملت فيا

أف سعيهم كلو ُب مطلوب واحد، ْتثوا عن السعادة وبذلوا جهدىم ُب دفع 
ا٢تم والغم عن أنفسهم، لكن تعددت طرقهم واختلفت ُب ٖتصيلها، فهذا 
ْتث عنها ُب الطعاـ والشراب، وذاؾ ُب التجارة واألمواؿ، واآلخر بالزواج 

 واألوالد، وآخر باللهو واالٟتاف،
فتاىوا وضلوا، أال إف السعادة ال تكوف باللذة والشهوة ا١تؤقتة، إ٪تا الطريق 

 ا١توصل إليها ىو إلتزاـ شرع ا تعاىل،
َما أَنْػَزْلَنا َعَلْيَك طو، ﴿ُب قولو تعاىل ُب أوؿ سورة طو إذ يقوؿ:  فتأمل

 [.ٔ،ٕطو:]﴾اْلُقْرَآَف لَِتْشَقى
َوَمْن َأْعَرَض َعْن ذِْكرِي َفِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا ﴿ر السورة يقوؿ: وُب آخ

َقاَؿ   ،َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصَتًا َقاَؿ َربّْ ِلَ َحَشْرَتٍِت  ،َو٨َتُْشرُُه يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َأْعَمى
وََكَذِلَك ٧َتْزِي َمْن َأْسَرَؼ وََلْ  ،َكَذِلَك أَتَػْتَك َآيَاتُػَنا فَػَنِسيتَػَها وََكَذِلَك اْليَػْوـَ تُػْنَسى

 [.ٕٚٔ-ٕٗٔطو:]﴾يُػْؤِمْن ِبَآيَاِت َربِّْو َوَلَعَذاُب اآْلَِخَرِة َأَشدُّ َوأَبْػَقى
كيف بُّت ا أف من علق قلبو بالقراف أذىب ا ٫تَّو وجلى   فبلحظ

 حزنو.
َن الَِّذي﴿ومن أقبل على ذكر ربو صارت معيشتو طيبة زكية قاؿ تعاىل: 

 [.ٕٛالرعد:]﴾َآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُػُلوبُػُهْم ِبذِْكِر اللَِّو َأاَل ِبذِْكِر اللَِّو َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 
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فتكوف ٤تبة ا أحب إليو من كل شيء، فمن وجد ا وجد كل شيء 
 ،ومن فقد ا فقد كل شيء

إال بعفوه، طابت الدنيا إال بذكر ا، وال طابت اآلخرة "ما  قاؿ اٟتسن:
 ."وال طابت اٞتنة إال برؤيتو

فلتكن مرضاة ا ىي ىدفك ومطلوبك، فلو افنيت عمرؾ كلو ُب العبادة 
 ،فيها لكنت مقصرا

َىْل أََتى ﴿: قرأ رسوؿ ا  ففي اٟتديث الذي يرويو أيب ذر قاؿ 
ْىِر لَْ َيُكْن َشْيًئا َمْذُكورًا   ْنَساِف ِحٌُت ِمَن الدَّ حىت ختمها ٍب قاؿ  ﴾ ..َعَلى اإْلِ

إين أرى ما ال تروف وأٝتع ما ال تسمعوف أطت السماء وحق ٢تا أف تئط  )): 
ما فيها موضع قدر أربع أصابع إال ملك واضع جبهتو ساجدا  وا لو 
تعلموف ما أعلم لضحكتم قليبل ولبكيتم كثَتا وما تلذذًب بالنساء على الفرش 

: "  قاؿ أبو ذر  (( ىل ا تعاىل بالدعاءو٠ترجتم إىل الصعدات ٕتأروف إ
 .رواه الًتمذي وصحح إسناده اٟتاكم" .  وا لوددت أين شجرة تعضد

تقوؿ ا١تبلئكة: سبحانك ما عبدناؾ حق عبادتك. فإذا كاف يـو القيامة " 
ويوضع الصراط مثل حد ا١توسى، فتقوؿ ا١تبلئكة: من ٕتيز على ىذا؟ فيقوؿ: 

ه روا" يقولوف: سبحانك ما عبدناؾ حق عبادتكمن شئت من خلقي. ف
 .اٟتاكم وقاؿ صحيح على شرط مسلم

فإذا كانت تلك حا٢تم فما ىي حاَل وحالكما وما صلنا إىل ما وصلوه 
 من العبادة؟!
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قاؿ أحد العارفُت ْتثت عن أقوى جنود ا فنظرت ُب قولو تعاىل عن 
 [.ٕ٘]اٟتديد:((َشِديدٌ  َوأَنْػَزْلَنا اٟتَِْديَد ِفيِو بَْأسٌ اٟتديد ))

فقلت اٟتديد ىو أقوى جنود ا، قاؿ: فنظرت فإذا النار تصهر اٟتديد، 
 فقلت: النار أقوى جنود ا،

 قاؿ: فنظرت فإذا ا١تاء يطفئ النار، فقلت: ا١تاء أقوى جنود ا،
قاؿ: فنظرت إىل ا١تاء فإذا السحاب ٭تملو، فقلت: السحاب أقوى جنود 

 ا،
 رت فإذا الرياح تسوؽ السحاب، فقلت: الرياح أقوى جنود ا،قاؿ: فنظ

 قاؿ: فنظرت فإذا الرياح ال ٖترؾ اٞتباؿ، فقلت: اٞتباؿ أقوى جنود ا،
اٞتباؿ بقدميو، فقلت: اإلنساف أقوى  قاؿ: فنظرت فإذا اإلنساف يطئُ 

 جنود ا،
، فقلت: النـو أقوى جنو   د ا،قاؿ: فنظرت فإذا اإلنساف يغلبو النـو

 قاؿ: فنظرت إىل النـو فإذا ا٢تمُّ يطرده، فقلت: ا٢تمُّ أقوى جنود ا،
قاؿ: فنظرت إىل ا٢تم فإذا ذكر ا يزيلو، فقلت: ذكر ا أقوى جنود 

 ا،
قاؿ : قاؿ    أٛتد من حديث ابن مسعوديرويو  وُب اٟتديث الذي

   : رسوؿ ا
 ُحْزٌف، فَػَقاَؿ: اللَُّهمَّ ِإينّْ َعْبُدَؾ اْبُن َعْبِدَؾ َما َأَصاَب َأَحًدا َقطُّ َىمّّ َواَل ))

اْبُن أََمِتَك، نَاِصَييِت بَِيِدَؾ، َماٍض ُبَّ ُحْكُمَك، َعْدٌؿ ُبَّ َقَضاُؤَؾ، َأْسأَُلَك اللَُّهمَّ 
َأْو أَنْػَزْلَتُو ُب   ِبُكلّْ اْسٍم ُىَو َلَك، َٝتَّْيَت ِبِو نَػْفَسَك، أَْو َعلَّْمَتُو َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك،
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ِكَتاِبَك، أَِو اْسَتْأثَػْرَت ِبِو ُب ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَؾ َأْف َٕتَْعَل اْلُقْرآَف اْلَعِظيَم َربِيَع 
قَػْليب، َونُوَر َصْدرِي، َوِجبَلَء ُحْزين، َوَذَىاَب ٫َتّْي؛ ِإالَّ أَْذَىَب اللَُّو ٫َتَُّو َوُحْزنَُو، 

انَُو فَػَرًحا، َفِقيَل: يَا َرُسوَؿ اللَِّو، َأاَل نَػتَػَعلَُّمَها؟ َقاَؿ: بَػَلى يَػْنَبِغي ِلَمْن َوأَْبَدَلُو َمكَ 
َعَها َأْف يَػتَػَعلََّمَها  ((وافضل الذكر ال إلو إال ا))  ((.ٝتَِ

مثل الذي يذكر ربو والذي ال يذكره كمثل اٟتي وُب اٟتديث: ))
 ،((وا١تيت

َمِئنُّ قُػُلوبُػُهْم ِبذِْكِر اللَِّو َأاَل ِبذِْكِر اللَِّو َتْطَمِئنُّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَتطْ ﴿
 [.ٕٛالرعد:]﴾اْلُقُلوبُ 

وُب اٟتديث الذي رواه أٛتد والطرباين فبل يفًت لسانك عن ذكر ا ٟتظة 
لقيت ليلة أسري يب ابراىيم ا٠تليل فقاؿ : يا : )) والًتمذي قاؿ رسوؿ ا 
واخربىم أف اٞتنة طيبة الًتبة عذبة ا١تاء وأهنا قيعاف  ٤تمد اقرئ أمتك السبلـ

 (( . وأف غراسها : سبحاف ا واٟتمد وال إلو إال ا        وا أكرب
 ما  تشاء  بذا  الزمػػاف  الفانػي    أوما ٝتعت بأهنا القيعاف فاغرس  

 للرٛتن والتػػحميد   والتوحيد     وغراسػػها     التسبيح   والتكبَت   
 قد  فاتػػو  من  مدة   االمكػاف   تبا  لتارؾ  غرسػػو   ماذا   الذي    

 ٬تتمعػاف  باللػو   قل  َل  كيف يا  مػن   يقر  بذا  وال يسعى لو     
 غراس ما الذي ٕتٍت من البستاف   أرأيت لو  عطلت  أرضك   من  
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 فصم يف انخفكس ًانخدبس يف َعى اهلل ًآياحو
نْػَيا ﴿قاؿ تعاىل:  ُ اللَُّو َلُكُم اآْلياِت َلَعلَُّكْم تَػتَػَفكَُّروَف ُب الدُّ َكَذِلَك يُػبَػُتّْ

 . [ٕٕٓ، ٜٕٔالبقرة: ]﴾َواآْلِخَرةِ 

:  ﴾ِإفَّ ُب َذِلَك آَلياٍت ِلَقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروفَ ﴿وقاؿ:   [ٕٔ]الرـو
ْنِس ٢َتُْم قُػُلوٌب ال يَػْفَقُهوَف َِّٔا ﴿وقاؿ:  َوَلَقْد َذَرأْنَا ٞتََِهنََّم َكِثَتًا ِمَن اٞتِْنّْ َواأْلِ

َو٢َتُْم َأْعُُتٌ ال يُػْبِصُروَف َِّٔا َو٢َتُْم آَذاٌف ال َيْسَمُعوَف َِّٔا أُوَلِئَك َكاأْلَنْػَعاـِ َبْل ُىْم 
 ، [ٜٚٔاألعراؼ:]﴾َأَضلُّ أُولَِئَك ُىُم اْلَغاِفُلوفَ 

ُىَو الَِّذي أَنْػَزَؿ ِمَن السََّماِء َماًء َلُكْم ِمْنُو َشَراٌب َوِمْنُو َشَجٌر ِفيِو ﴿وقاؿ: 
ُتِسيُموَف يُػْنِبُت َلُكْم ِبِو الزَّرَْع َوالزَّيْػُتوَف َوالنَِّخيَل َواأْلَْعَناَب َوِمْن ُكلّْ الثََّمَراِت ِإفَّ ُب 

 . [ٔٔ، ٓٔالنحل:] ﴾يَػتَػَفكَُّروفَ  َذِلَك آَليًَة ِلَقْوـٍ 

ليلة  وُب اٟتديث الصحيح قالت عائشة رضي ا عنها: قاـ النيب 
فتطهر، ٍب قاـ يصلي. قالت: فلم يزؿ يبكي حىت بل حْجَرُه، قالت: ٍب بكى 
فلم يزؿ يبكي حىت بل ٟتيتُو، قالت: ٍب بكى فلم يزؿ يبكي حىت بل األرض، 

بلٌؿ يؤذنُُو بالصبلة، فلما رآُه يبكي، قاؿ: يا رسوؿ ا، ل تبكي وقد فجاَء ب
أفبل أكوف عبدًا شكورًا؟! لقد نزلت "ا لك ما تقدـ وما تأخر؟ قاؿ: غفر 

ِإفَّ ُب َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض ﴿: عليَّ الليلة آيٌَة، َوْيٌل ١تن قرأىا ول يتفكر فيها
 ."[ٜٓٔآؿ عمراف:]﴾ اأْلَْلَبابِ َوالنػََّهاِر آَلياٍت أِلُوَل  َواْخِتبلِؼ اللَّْيلِ 
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فا١توفق من وفقو ا عز وجل فصرؼ فكره و٫تو ُب معرفة ربو سبحانو، 
 وذكره وشكره وعبادتو، واالستعداد للقائو ُب الدار اآلخرة،

 
ّكر َفِإف أصل ا٠تََْْت َوالشَّر من قبل التف» رٛتو ا ُب الفوائد: قاؿ ابن القيم 
رَاَدة  ..اْلِفكر مبدأ اإْلِ

والطلب ُب الّزْىد َوالتّػْرؾ َواْٟتب والبغض وأنفع اْلِفكر اْلِفكر ُب مَصاّب 
اْلمَعاد َوُب طرؽ اجتبلّٔا َوُب دفع مفاسد اْلمَعاد َوُب طرؽ اجتنأّا فَػَهِذِه أَْربَػَعة 

نْػَيا وطرؽ َٖتِْصيلَها أفكار ِىَي أجّل األفكار ويليها أَْربَػَعة فّكر ُب مصَ  اّب الدُّ
َها فعلى َىِذه اأْلَْقَساـ الثََّمانِية دارت  نْػَيا وطرؽ ااِلْحًتَاز ِمنػْ وفّكر ُب مفاسد الدُّ
أفكار اْلُعَقبَلء َوَرأس اْلقسم األوؿ اْلِفكر ُب آاَلء ا ونعمو َوأمره َونَػْهيو وطرؽ 

َوسنة نبيو َوَما وال٫تا َوَىَذا اْلِفكر يُثمر اْلعلم ِبِو وبأٝتائو َوِصَفاتو من ِكَتابو 
نْػَيا وخستها  لَصاحبو اْلمحبَّة وا١تعرفة َفِإذا فكر ُب اآْلِخَرة وشرفها ودوامها َوُب الدُّ
نْػَيا وَكلما فّكر ُب قصر األمل  وفنائها أٙتر َلُو َذِلك الرَّْغَبة ُب اآْلِخَرة والزىد ُب الدُّ

ِلك اٞتّد َوااِلْجِتَهاد وبذؿ الوسع ُب اغتناـ اْلَوْقت َوَىِذه وضيق اْلَوْقت أورثو ذَ 
األفكار تعلي ٫تّتو وٖتييها بعد َموتَا وسفو٢تا وٕتعلو ُب َواد َوالنَّاس ُب َواد وبإزاء 
َىِذه األفكار األفكار الرَّديَئة الَّيِت ٕتوؿ ُب قُػُلوب َأكثر َىَذا ا٠ْتلق كالفكر ِفيَما 

َحاَطة ِبِو من فضوؿ اْلعلم الَِّذي اَل ينفع  ل ُيَكلف الْ  ِفكر ِفيِو َواَل أْعطى اإْلِ
َها  كالفكر ُب َكْيفيَّة َذات الرب َوِصَفاتو ٦تَّا اَل َسِبيل للعقوؿ ِإىَل ِإْدرَاكو َوِمنػْ
َفع بل تضر كالفكر ُب الشطرنج  اْلِفكر ُب الصناعات الدقيقة الَّيِت اَل تَػنػْ
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َها اْلِفكر ُب اْلُعُلـو الَّيِت َلو َكاَنت وا١توسيقى وأنواع  األشكاؿ والتصاوير َوِمنػْ
َصِحيَحة ل يُػْعط اْلِفكر ِفيَها النَّفس كماال َواَل شرفا كالفكر ُب دقائق اْلمنطق 
ْنَساف غايتها ل  َواْلعلم الرياضي والطبيعي َوأْكثر ُعُلـو الفبلسفة الَّيِت َلو بلغ اإْلِ

َها اْلِفكر ُب الشََّهَواتيكمل بذلك وَل ي َواللَّذَّات وطرؽ َٖتِْصيلَها  زؾ نَفسو َوِمنػْ
نْػَيا قبل  َوَىَذا َوِإف َكاَف لَنفس ِفيِو َلذَّة َلِكن اَل َعاِقَبة َلُو ومضرّتو ُب َعاِقَبة الدُّ
َها اْلِفكر ِفيَما ل يكن َلو َكاَف َكيَف َكاَف يكوف   اآْلِخَرة َأْضَعاؼ مسرّتو َوِمنػْ

َعة َماَذا يصنع وََكيف  كالفكر ِفيَما ِإذا َصار ملكا َأو وجد كنزا َأو ملك َضيػْ
َها اْلِفكر ُب  يتصّرؼ َويَْأُخذ َويُػْعِطي وينتقم َو٨َتْو َذِلك من أفكار الّسفل َوِمنػْ
جزيئات َأْحَواؿ النَّاس َوَما جراياتم ومداخلهم و٥تارجهم وتوابع َذِلك من فكر 

َها اْلِفكر ُب دقائق النػُُّفوس ا١تبط ار اآْلِخَرة َوِمنػْ لة الفارغة من ا َوَرُسولو َوالدَّ
َها  اْٟتَِيل َواْلَمْكر الَّيِت يتَػَوصَّل َّٔا ِإىَل أغراضو وىواه ُمَباَحة َكاَنت َأو ٤ُترَمة َوِمنػْ

ثي َو٨َتْوَىا اْلِفكر ُب أَنْػَواع الّشْعر وصروفو وأفانينو ُب اْلَمْدح وا٢تجاء والغزؿ وا١ترا
َها اْلِفكر ُب  ْنَساف َعن اْلِفكر ِفيَما ِفيِو سعادتو وحياتو الدائمة َوِمنػْ َفِإنَُّو يشغل اإْلِ
َها اْلَبتََّة َوَذِلَك  ا١تقدرات الذىنية الَّيِت اَل وجود ٢َتَا ُب ا٠ْتَارِج َواَل بِالنَّاِس َحاَجة ِإلَيػْ

ِفْقو َواأْلُُصوؿ والطب َفكل َىِذه األفكار َمْوُجود ُب كل علم َحىتَّ ُب علم الْ 
َفَعتَها ويكتفي ُب مضّرتا شغلها َعن اْلِفكر ِفيَما ُىَو أوىل  مضّرتا أرجح من َمنػْ

 ..((ِبِو وأعود َعَلْيِو بالنفع َعاجبل وآجبل
 

رٛتو ا ُب كتابو "مفتاح دار السعادة ومنشور والية أىل العلم وقاؿ 
 فتأمل ما قاؿ لعلو أف ٭ترؾ ُب قلوبنا ]بتصرؼ بسيط[: واإلرادة"
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اوقعك  َوِإذا تََأمَّلت َما دعى ا ُسْبَحانَُو ُب ِكَتابو عباده اىل اْلِفكر ِفيوِ "
وصفات َكَمالو ونعوت َجبَللو من  على اْلعلم ِبِو ُسْبَحانَُو َوتَػَعاىَل وبوحدانيتو

ُعُمـو قدرتو َوعلمو وََكَماؿ حكمتو َوَرٛتتو واحسانو وبره ولطفو وعدلو َورَضاُه 
وغضبو وثوابو وعقابو فَِبَهَذا تعرؼ اىل عباده وندّٔم اىل التفكر ُب آيَاتو َوَنْذُكر 

ّؿ َّٔا على َغَتَىا َفمن َذِلك لَذِلك امثلة ٦تَّا ذكرَىا ا ُسْبَحانَُو ُب ِكَتابو يْسَتد
خلق االنساف وقدندب ُسْبَحانَُو اىل التفكر ِفيِو َوالنََّظر ُب غَت َموِضع من ِكَتابو  

ْنَساُف ِممَّ ُخِلقَ ﴿َكَقْوِلو تَػَعاىَل  ﴿َوُب ، وقولو تعاىل: [٘الطارؽ:]﴾فَػْليَػْنظُِر اأْلِ
 [. ٕٓ،ٕٔ]الذاريات ﴾ُكْم أََفبَل تُػْبِصُروفَ اأْلَْرِض َآيَاٌت لِْلُموِقِنَُت، َوُب أَنْػُفسِ 

يَا أَيػَُّها النَّاُس ِإْف ُكْنُتْم ُب َرْيٍب ِمَن اْلبَػْعِث َفِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن تُػَراٍب ﴿وقولو: 
َ لَ  ُكْم َونُِقرُّ ُب ٍُبَّ ِمْن ُنْطَفٍة ٍُبَّ ِمْن َعَلَقٍة ٍُبَّ ِمْن ُمْضَغٍة ٥ُتَلََّقٍة َوَغَْتِ ٥ُتَلََّقٍة لُِنبَػُتّْ

ُلُغوا َأُشدَُّكْم َوِمْنُكْم  اأْلَْرَحاـِ َما َنَشاُء ِإىَل َأَجٍل ُمَسمِّى ٍُبَّ ٩ُتْرُِجُكْم ِطْفبًل ٍُبَّ لَِتبػْ
َمْن يُػتَػَوَبَّ َوِمْنُكْم َمْن يُػَردُّ ِإىَل أَْرَذِؿ اْلُعُمِر ِلَكْيبَل يَػْعَلَم ِمْن بَػْعِد ِعْلٍم َشْيًئا َوتَػَرى 

َها اْلَماَء اْىتَػزَّْت َوَرَبْت َوأَنْػَبَتْت ِمْن ُكلّْ َزْوٍج َِّٔيجٍ ا  ﴾أْلَْرَض َىاِمَدًة َفِإَذا أَنْػَزْلَنا َعَليػْ
 [.٘]اٟتج:

َرَؾ ُسدًى َألَْ َيكُ ﴿وقاؿ تعاىل:  ْنَساُف َأْف يُػتػْ نُْطَفًة ِمْن َمٍِت  ٯُتٌَْت  َأ٭َتَْسُب اأْلِ
ٍُبَّ َكاَف َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى َفَجَعَل ِمْنُو الزَّْوَجُْتِ الذََّكَر َواأْلُنْػَثى أَلَْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر 

 ، [ٓٗ-ٖٙالقيامة:]﴾َعَلى َأْف ٭ُتِْيَي اْلَمْوَتى
َناُه ُب قَػَراٍر َمِكٍُت، ِإىَل َقَدٍر َألَْ ٩َتُْلْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهٍُت، َفَجَعلْ ﴿وقولو: 

، فَػَقَدْرنَا فَِنْعَم اْلَقاِدُروفَ   [.ٖٕ- ٕٓ]ا١ترسبلت: ﴾َمْعُلوـٍ
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ْنَساَف ِمْن ُنْطَفٍة َفِإَذا ُىَو َخِصيٌم ُمِبُتٌ ﴿وقولو:   [.ٗ]النحل: ﴾َخَلَق اإْلِ
ْنَساَف ِمْن ُسبَلَلٍة ِمْن  ﴿: ولووق ِطٍُت، ٍُبَّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة ُب َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

قَػَراٍر َمِكٍُت، ٍُبَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما 
ـَ ٟتًَْما ٍُبَّ أَْنَشْأنَاُه َخْلًقا آَخَر فَػَتَباَرَؾ اللَُّو َأْحَسُن  َفَكَسْونَا اْلِعظَا

 [.ٗٔ -ٕٔ:ا١تؤمنوف]﴾اِلِقُتَ ا٠تَْ 
َوَىَذا كثَت ُب اْلُقْرآف َيْدُعو الَعْبد اىل الّنظر والفكر ُب مبدأ خلقو ووسطو 
َوآخره ِإْذ نَفسو وخلقو من اعظم الدَّاَلِئل على خالقو وفاطره واقرب َشْيء اىل 

الَّة على َعظَمة ا َما تػَ  َقِضي االعمار ُب االنساف نَفسو َوِفيو من اْلَعَجاِئب الدَّ نػْ
اْلُوُقوؼ على بعضو َوُىَو غافل َعنُو معرض َعن التفكر ِفيِو َوَلو فكر ُب نَفسو 

ْنَساُف َما ﴿ :لزجره َما يعلم من عجائب خلقَها َعن كفره َقاَؿ ا تَػَعاىَل  قُِتَل اإْلِ
ُه، ٍُبَّ السَِّبيَل َيسََّرُه، ٍُبَّ أََماتَُو َأْكَفَرُه، ِمْن َأيّْ َشْيٍء َخَلَقُو، ِمْن ُنْطَفٍة َخَلَقُو فَػَقدَّرَ 

َفلم ُيَكرر ُسْبَحانَُو على اٝتاعنا  [.ٕٕ-ٚٔ]عبس:﴾َفَأقْػبَػَرُه، ٍُبَّ ِإَذا َشاَء أَْنَشَرهُ 
وعقولنا ذكر َىَذا لنسمع لفظ النُّْطَفة والعلقة وا١تضغة َوالتػَُّراب َواَل لنتكلم َّٔا 

َجّرد تعريفنا بفَػَقط وَ 
ُ
مر َورَاء َذِلك ُكلو ُىَو اْلَمْقُصود بِا٠تِْطَاِب ذلك بل ألاَل ١ت

واليو جرى َذِلك اَٟتِديث َفاْنظُر االف اىل النُّْطَفة ِبَعُت البصَتة َوِىي َقْطَرة من َماء 
مهُت َضِعيف مستقذر َلو مرت َّٔا َساَعة من الزََّماف َفسدْت وانتنت َكيَف 

َبُت الصلب والًتائب منقادة لقدرتو  استخرجها رب االرباب اْلَعِليم اْلَقِدير من
مطيعة ١تشيئتو مذللة االنقياد على ضيق طرقها َواْخِتبَلؼ ٣تاريها اىل اف َساقَها 
اىل مستقرىا و٣تمعها وََكيف ٚتع ُسْبَحانَُو َبُت الذّكر واالنثى والقى اْلمحبَّة 

ع الَِّذي ُىَو َسَبب ٗتليق بَينهَما وََكيف قاد٫تا بسلسلة الشَّْهَوة وابة اىل ااِلْجِتَما 
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ُهَما َعن َصاحبو  اْلَوَلد وتكوينو وََكيف قدر اْجِتَماع َذيْنك ا١تاءين َمَع بعد كل ِمنػْ
وساقهما من اعماؽ اْلُعُروؽ واالعضاء وٚتعهما ُب َموِضع َواِحد جعل ٢َتما، 

ها وال جعل ٢تا قرارًا مكينًا ال يصل إليها ا٢تواء فيفسدىا وال اٟتر فيتسلط عليو 
 الربد فيجمدىا،

بيضاء إىل علقة ٛتراء ٍب مضغة دـ ٍب عظاماً ٍب انقلبت بعد ذلك من نطفة 
 ٣تردًة ال كسوة عليها،

عظامًا قدرىا ا ونظمها وقسمها بتقادير ٥تتلفة وأشكاؿ متباينة كل ١تا 
خلقت لو: منها الصغَت والكبَت، والقصَت والطويل، وا١تنحٍت وا١تستَت، والدقيق 

بينها ا١تفاصل  والعريض، وا١تصمت وآّوؼ، فركب بعضها على بعض وجعل
وشّدىا باألوتار واألربطة، ٍب كسا تلك العظاـ ٟتمًا فأنشأىا َخْلًقا َآَخَر فَػَتَباَرَؾ 

ولو اجتمع األولوف واآلخروف األنس واٞتن على أف ٮتلقوا  اللَُّو َأْحَسُن ا٠ْتَاِلِقُت،
 ٢تا ٝتعاً أو بصراً و عظماً أو عرقاً أو حىت شعرة ١تا استطاعوا،

 ال يقدر ا٠تلق قدره ومن ىو فوؽ العرش رب موحد.فسبحاف من 
ٍب تكلم رٛتو ا عن حسن شكل العينُت واٟتكمة من خلق األجفاف 

وعن األذف وٕتويفها، واألنف وىيئتو، والفم وموضعو، وكيف أف ا  واألىداب،
زين رأس اإلنساف بالشعر والوجو ببعضو: باٟتاجبُت واألجفاف واألىداب 

ٍب قاؿ: ومن حكمتو جل ُب عبله أف جعل ماء  ب والعنفقة،واللحية والشار 
األذف مراً، وماء العُت ماٟتاً، وماء الفم عذباً، وليذوؽ اإلنساف بو طعم 

 األشياء.



 

66 

تُت ٫تا آلة العبد وسبلحو ورأس مالو ومعاشو لٍب قاؿ: وانظر إىل اليدين ال
 بدنو كلو، ستطيع ٛتل األشياء، كيف أف ا طو٢تما ليصبلف إىليؤّما 

وعّرض الكفُت ليتمكن من القبض والبسط، فتبارؾ من لو شاء بسطها 
فكانت كالصفيحة، أو ضّمها فكانت آلة للضرب، أو جعلها بُت الضم 
والبسط فكانت كا١تغرفة، لكن قدرىا على ما ىي عليو ليتمكن العبد من القياـ 

 ٔتصاٟتو،
د ُب جهة فجاءت على وتأمل كيف رّكب ا األصابع أربعة ُب جهة وواح

أحسن تقومي، ولو اجتمع األولوف واآلخروف األنس واٞتن على أف يستنبطوا 
وضعًا آخر ٢تذه ا٠تمسة أصابع ١تا استطاعوا، فسبحاف من ال يقدر ا٠تلق قدره 

 ومن ىو فوؽ العرش رب موحد.
قاؿ: وركب األظافر على أطراؼ تلك األصابع زينة وعمادًا ووقاية وليحك 

ّٔا بدنو، فلو أف اإلنساف عدمو ٍب ظهرت بو حكة الشتدت حاجتو  اإلنساف
قاؿ: وىدى ا اليد ُب الظبلـ إىل موضع اٟتك من غَت طلب أو  إليو،

كل ذلك صنع الرب اٟتكيم وتقدير العزيز العليم ُب قطرة من ماء  استعانة.
 مهُت فويل للمكذبُت وبعداً للجاحدين.

ت عن السماوات وعلوىا وسعتها، وعظم ٍب تكلم رٛتو ا ُب عدة صفحا
وعجائب كواكبها ومشسها وقمرىا، وتفاوت مشارقها خلقها وحسن بنائها، 

أخرج منها ماءىا ف أف ا وّسع أكنافها ودحاىا، وعن األرض كي ومغارّٔا،
طنها اومرعاىا، وكيف أنو باٞتباؿ أرساىا، ووسع جوانبها وطحاىا، وضم ُب ب

 اً،الناس أحياءاً وأموات
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ٍب قاؿ: ارجع إىل النطفة أواًل وإىل ما صارت إليو ثانياً، فمن كانت قدرتو 
أَأَنْػُتْم ﴿ُب قطرة من ماء مهُت فكيف بالسماوات واألرض وا تعاىل يقوؿ: 

َلَها َوَأْخرََج  َأَشدُّ َخْلًقا أَـِ السََّماُء بَػَناَىا، َرَفَع َٝتَْكَها َفَسوَّاَىا، َوَأْغَطَش لَيػْ
َها َماَءَىا َوَمْرَعاَىا، َواْٞتَِباَؿ ُضَحا َىا، َواأْلَْرَض بَػْعَد َذِلَك َدَحاَىا، َأْخرََج ِمنػْ

  [.ٖٖ-ٕٚالنازعات:]﴾أَْرَساَىا، َمَتاًعا َلُكْم َوأِلَنْػَعاِمُكمْ 
ٍب تكلم عن السحاب وكيف أنو مع لينو ورخاوتو ٭تمل ا١تاء الثقيل إىل أف 

صوص، ال ٗتتلط قطرة بأخرى، وال تدرؾ قطرة يأذف ا فينزلو قطرات بقدر ٥ت
 ها، بل تنزؿ كل قطرة ُب مسار رسم ٢تا ال تعدؿ عنو،تصاحب

نزؿ ربنا مع كل قطرة من السماء ملكًا حىت يضعها يُ : " قاؿ ابن عباس
 " معارج القبوؿ.ُب موضعها

فتأمل كيف يسوؽ ا ا١تاء، إىل األنعاـ والعباد، والطَت والذر النمل، 
قو إىل اٟتيواف الفبلين، ُب األرض الفبلنية، ّتانب اٞتبل الفبلين، فيصل فيسو 

 لذلك ا١تخلوؽ على شدة من اٟتاجة والعطش ُب الوقت الذي يراه ا مناسباً.
ٍب تكلم رٛتو ا عن الفصوؿ وأف لكل فصبًل من الفصوؿ نوعاً من الثمار 

ف جعل تلك الثمار ال يصلح إال ُب ذلك الفصل، ومن ٛتكتو جل ُب عبله أ
 متتابعة متبلحقة فلم ٮتلقها دفعة واحدة فيصعب تدبَتىا.

وتأمل ُب ىذه الثمار منها: األبيض واألصفر، واألٛتر واألخضر، منها: 
سقى ٔتاء واحد ونفضل بعضها على بعض تواٟتامض، واٟتلو وا١تاّب، كلها  ا١تر

 ُب األكل،
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 ٞتاحدأـ كيف ٬تحده ا  فوا عجباً كيف يعصى اإللو 
 شاىد  أبداً  وتسكينة   ةػػػكػػػػػػػػػٖتري   كل  ُب   و 
 واحد و أن  على   تدؿ  ةػػػػػػػآي   لو   شيء  كل   وُب

ٍب تكلم رٛتو ا عن أنواع من الثمار وفوائدىا واسرارىا كاليقطُت والنخل 
 رض.والرماف، وعن أحواؿ العقاقَت واألدوية اليت ٮترجها ا من النبات واأل

ٍب تكلم رٛتو ا عن اٟتيوانات وحكمة ا ُب خلقها وكيف أف بعضها 
 ٯتشي على بطنو ومنها ما ٯتشي على رجلُت ومنها ما ٯتشي على أربع،

وكيف كسا بعضها بالشعر واألخرى بالوبر وتلك بالصوؼ والطيور 
 بالريش، 

ة، والنملة ٍب تكلم رٛتو ا عن حكمة ا ُب خلق بعضها كالفيل والزراف
وقاؿ رٛتو ا:  فقاؿ: "وما اعطيت من الفطنة واٟتيلة ُب ٚتع قوتا وادخاره، 

تأمل اٟتكم البالغة ُب إعطائو سبحانو ّٔيمة األنعاـ األٝتاع واألبصار، ليتم »
تناو٢تا ١تصاٟتها وُيكِمل انتفاع اإلنساف ّٔا.. ٍب تأّمل كيف قادىا وذلّلها على  

 كرب أجسامها، ول يكن يطيقها لوال تسخَته؛
فًتى البعَت على عظم خلقتو يقوده الصيب الصغَت ذليبًل منقاًدا؛ ولو أُرِسل 
عليو لسّواه باألرض، ولفصلو عضًوا عضًوا؛ فَسْل ا١تعطّْل من الذي ذلّلو وسّخره 

 وقاده على قوَّتو لبشر ضعيف من أضعف ا١تخلوقات
ا من بطوهنا .. ٍب تأّمل العربة اليت ذكرىا ا عّز وجل ُب األنعاـ، وما سقان

من اللِب ا٠تالص السائغ ا٢تٍتء ا١تريء ا٠تارج من بُت الفرث والدـ فتأّمل كيف 
ينزؿ الغذاء من أفواىها إىل ا١تعدة... فيدخل ُب أوردة الكبد فينصّب من تلك 
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العروؽ إىل الضرع فيقلبو ا تبارؾ وتعاىل ُب صورة الدـ وطبعو وطعمو إىل صورة 
 اللِب وطبعو وطعمو،

ٍب تأّمل ىذه النملة الضعيفة، وما أعطيتو من الفطنة أو اٟتيلة ُب ٚتع .. 
القوت، واّدخاره وحفظو ودفع اآلفة عنو؛ فإنك ترى ُب ذلك ِعبَػًرا وآيات، فًتى 
ٚتاعة النمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت من أسرأّا طالبة لو، فإذا ظفرت 

 بو أخذت طريًقا من أسرأّا إليو وشرعت ُب نقلو؛
فإذا ثقل عليها ٛتل الشيء من تلك اجتمعت عليو ٚتاعة من النمل 

 وتساعدت على ٛتلو
فإذا كاف الذي ظفر بو منهّن واحدة ساعدىا رفقتها عليو إىل بيتها، وخّلوا 
بينها وبينو، وإف كاف الذي صادفو ٚتاعة تساعدف عليو ٍب تقاٝتنو على باب 

نهّن يوًما عجًبا. قاؿ: رأيت ٪تلة البيت. ولقد أخرب بعض العارفُت أنو شاىد م
جاءت إىل شّق جرادة فزاولتو فلم ُتِطْق ٛتلو من األرض فذىبت غَت بعيد ٍب 
جاءت معها ّتماعة من النمل، قاؿ: فرفْعُت ذلك الشّق من األرض؛ فلما 
وصلت النملة برفقتها إىل مكانو دارت حولو، ودرف معها فلم ٬تدف شيًئا 

ءت فصادفتو، فزاولتو فلم ُتِطق رفعو، فذىبت غَت بعيد فرجعن، فوضْعُتو، ٍب جا
ٍب جاءت ّّٔن، فرفْعُتو، فدرف حوؿ مكانو، فلم ٬تدف شيًئا فذىِب، فوضْعُتو، 
فعادت فجاءت ّّٔن، فرفْعُتو، فدرف حوؿ ا١تكاف، فلما ل ٬تدف شيًئا ٖتّلقن 

ا عضًوا وأنا حلقة وجعلن تلك النملة ُب وسطها، ٍب ٖتاملن عليها فقطَّعنها عضوً 
أنظر. ومن عجيب أمر الفطنة فيها إذا نقلت اٟتّب إىل مساكنها كسرتو لئبل 
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ينبت، فإف كاف ٦تا ينبت الفلقتاف منو كسرتو أربًعا، فإذا أصابو ندى وبلل 
وخافت عليو الفساد أخرجتو للشمس، ٍب ترّده إىل بيوتا. و٢تذا ترى ُب بعض 

كنها مكسًَّرا ٍب تعود عن قريب فبل ترى منو األحياف حّبًا كثَتًا على أبواب مسا 
 -واحدة. ومن فطنتها ما نّص ا عّز وجّل ُب كتابو من قو٢تا ٞتماعة النمل 

يَا أَيػَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا  ﴿:-وقد رأت سليماف عليو الصبلة والسبلـ وجنوده 
؛ [ٛٔ:النمل]﴾ال َيْشُعُروفَ  َمَساِكَنُكْم ال ٭َتِْطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُف َوُجُنوُدُه َوُىمْ 

فتكلمت بعشرة أنواع من ا٠تطاب ُب ىذه النصيحة: النداء، والتنبيو، والتسمية، 
واألمر، والنّص، والتحذير، والتخصيص، والتفهيم، والتعميم، واالعتذار. 
فاشتملت نصيحتها مع االختصار على ىذه األنواع العشرة. ولذلك أعجب 

بّسم ضاحًكا منو، وسأؿ ا أف يوزعو شكر نعمتو عليو ١تَّا ٝتع سليماف قو٢تا وت
ا كما ُب  كبلمها. وال ُيسَتبَعد ىذه الفطنة من أمة من األمم تسبّْح ْتمد رّّْٔ

نَػَزَؿ َنيبّّ ِمَن اأْلَنِْبَياِء َٖتَْت َشَجَرٍة، فَػَلَدَغْتُو ٪َتَْلٌة، »قاؿ:  الصحيح عن النيب 
َمَر ِّتَِهازِِه َفُأْخرَِج ِمْن َٖتِْتَها، ٍُبَّ أََمَر َِّٔا، َفُأْحرَِقْت َفَأْوَحى اُ ِإلَْيِو، فَػَهبلَّ ٪َتَْلًة َفأَ 

 رواه مسلم. «َواِحَدةً 
.. ٍب تأّمل العربة ُب السَّمك وكيفية خلقتو، وأنو خلق غَت ذي قوائم ألنو 

ِلقت لو ِعَوض القوائم أجنحة ال ٭تتاج إىل ا١تشي إذ كاف مسكنو ا١تاء، وخُ 
ِشداد يقذؼ ّٔا من جانبيو، ول ٮتلق لو رئة ألف منفعة الرئة التنّفس والسمك 

 ل ٭تتج إليو ألنو ينغمس ُب ا١تاء، 
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فتأّمل اٟتكمة البالغة ُب كوف السمك أكثر اٟتيواف نسبًل؛ و٢تذا ترى ُب 
وحكمة ذلك أف يتسع جوؼ السمكة الواحدة من البيض ما ال ٭ُتصى كثرًة. 

 ١تا يغتذي بو من أصناؼ اٟتيواف؛ فإف أكثرىا يأكل السمك حىت السّْباع
فلما كانت السّْباع تأكل السمك، والطَت تأكلو، والناس تأكلو، والسماؾ 
الكبار تأكلو، ودواب الرّب تأكلو، وقد جعلو ا سبحانو غذاًء ٢تذه األصناؼ 

  اقتضت حكمتو أف يكوف ّٔذه الكثرة.
.. ٍب تأّمل أحواؿ النحل وما فيها من الِعرَب واآليات، فانظر إليها وإىل  

اجتهادىا ُب صنعة العسل، وبنائها البيوت ا١تسدسة اليت ىي من أًّب األشكاؿ 
وأحسنها استدارة وأحكمها صنًعا؛ فإذا انضّم بعضها إىل بعض ل يكن بينها 

 بيكار. وتلك من أثر صنع ا فرجة وال خلل. كّل ىذا بغَت مقياس وال آلة وال
ِذي  ﴿وإ٢تامو إياىا وإ٭تائو إليها؛ كما قاؿ تعاىل:  َوَأْوَحى َربَُّك ِإىَل النَّْحِل َأِف اٗتَِّ

ِمَن اْٞتَِباِؿ بُػُيوتًا َوِمَن الشََّجِر َو٦تَّا يَػْعرُِشوَف ٍُبَّ ُكِلي ِمْن ُكلّْ الثََّمَراِت َفاْسُلِكي 
ٮَتْرُُج ِمْن ُبطُوهِنَا َشَراٌب ٥ُتَْتِلٌف أَْلَوانُُو ِفيِو ِشَفاٌء لِلنَّاِس ِإفَّ ُب  ُسُبَل َربِّْك ُذُلبلً 

 .[ٜٙ -ٙٙ:النحل ]﴾َذِلَك آَليًَة ِلَقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروفَ 

ومن عجيب شأهنا أف ٢تا أمَتًا يسمى اليعسوب ال يتم ٢تا رواح وال إياب 
سامعة لو ُمطيعة، ولو عليها  وال عمل وال مرعى إاّل بو؛ فهي مؤ٘ترة ألمره،

تكليف وأمر وهني، وىي رعّية لو منقادة ألمره، متبعة لرأيو يدبّرىا كما يدبّر 
ا١تلك أمر رعّيتو، حىت أهنا إذا آوت إىل بيوتا وقف على باب البيت فبل يدع 
واحدة تزاحم األخرى وال تتقّدـ عليها ُب العبور، بل تعرب بيوتا واحدة بعد 
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تزاحم وال تصادـ وال تراكم؛ كما يفعل األمَت إذا انتهى بعسكره إىل  واحدة بغَت
 معرب ضّيق ال ٬توزه إالّ واحد واحد. 

ومن تدبّر أحوا٢تا وسياساتا وىدايتها، واجتماع مشلها وانتظاـ أمرىا، 
وتدبَت ملكها، وتفويض كل عمل إىل واحد منها يتعّجب منها كل العجب، 

رىا وال ىو من ذاتا؛ فإف ىذه أعماؿ ٤تكمة متقنة ويعلم أف ىذا ليس ُب مقدو 
 ُب غاية اإلحكاـ واإلتقاف..

فَسْل ا١تعّطل: من الذي أوحى إليها أمرىا وجعل ما جعل ُب طباعها؟ ومن 
الذي سّهل ٢تا سبلو ذلبًل منقادة ال تستعصي عليها، وال تستوعرىا، وال تضّل 

الذي أنزؿ ٢تا من الطّل ما  عنها على بُعدىا؟ ومن الذي ىداىا لشأهنا؟ ومن
 إذا جنتو رّدتو عسبًل صافًيا ٥تتلًفا ألوانو ُب غاية اٟتبلوة واللذاذة وا١تنفعة 

وإذا تأّملت ما فيو من ا١تنافع والشفاء ودخولو ُب غالب األدوية، حىت كاف 
ا١تتقّدموف ال يعرفوف السّكر وال ىو مذكور ُب كتبهم أصبًل، وإ٪تا كاف الذي 

. ولعمر ا إنو  يستعملونو ُب األدوية ىو العسل، وىو ا١تذكور ُب كتب القـو
ألنفع من السكر، وأجدى وأجلى لؤلخبلط، وأقمع ٢تا، وأذىب لضررىا، 
وأقوى للمعدة، وأشّد تفر٭ًتا للنفس، وتقوية لؤلرواح، وتنفيًذا للدواء، وإعانة لو 

 على استخراج الّداء من أعماؽ البدف... 

الطائر وخلقتو؛ فإنو حُت قّدر بأف يكوف طائًرا ُب اٞتو  .. ٍب تأّمل جسم
خّفف جسمو، وأدمج خلقتو واقتصر بو من القوائم األربع على اثنتُت، ومن 
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األصابع ا٠تمس على أربع، ومن ٥ترج البوؿ والزبل على واحد ٬تمعهما ٚتيًعا، 
٬تعل  ٍب خلق ذا جؤجؤ ٤تدود ليسهل عليو اخًتاؽ ا٢تواء كيف توّجو فيو، كما

صدر السفينة ّٔذه ا٢تيئة ليشّق ا١تاء بسرعة وتنفذ فيو، وجعل ُب جناحيو وَذنَبو 
ريشات طواؿ متاف لينهض ّٔا للطَتاف، وكسى جسمو كلو الريش ليتداخلو 
ا٢تواء فيحملو. و١تّا قّدر أف يكوف طعامو اللحم واٟتّب يبلعو بلًعا ببل مضغ 

صلًبا يتناوؿ بو طعامو فبل يتفّسخ من  نّقص من خلقو األسناف، وخلق لو منقارًا
ـَ األسناف وكاف يزدرد اٟتّب  لقط اٟتّب، وال يتعّفن من هنش اللحم. و١تّا َعِد
صحيًحا، واللحم عريًضا أُعُت بفضل حرارة ُب اٞتوؼ تطحن اٟتّب وتطبخ 

 اللحم فاستغٌت عن ا١تضغ. 
 يثقل عن ٍب اقتضت اٟتكمة أف ُجعل يبيض بيًضا، وال يلػد والدة لئػبل

الطَتاف؛ فإنو لو كاف ٦تا ٭تمل، وٯتكث ٛتلو ُب جوفو حىت يستحكم ويثقل، 
 ."..ألثقلو وعاقو عن النهوض والطَتاف

من علَّم الثعلَب إذا اشتد بو »... رٛتو ا ُب كتابو شفاء العليل: قاؿ و 
خ فيظّن اٞتوُع أف يستلقي على ظهره، وٮتتلس نَػَفسو إىل داخل بدنو حىت ينتف

الظاّف أنو َمْيتٌة، فيقع عليو، فيثب على من انقضى عمره منها، وَمن علَّمو إذا 
أصابو صدع أو جرح أف يأٌب إىل صبغ معروؼ، فيأخذ منو ويضعو على جرحو  

 كا١ترىم. 
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ومن علَّم الدّب إذا أصابو َكْلم أف يأٌب إىل نبت قد عرفو وجهلو صاحُب 
 اٟتشائش فيتداوى بو فيربأ. 

ن علَّم األنثى من الفيلة إذا دنا وقُت والدتا أف تأٌب إىل ا١تاء فتلَد فيو وم
ألهنا دوف اٟتيوانات ال تلد إال قائمة؛ ألف أوصا٢تا على خبلؼ أوصاؿ 
، فتأٌب  اٟتيواف، وىي عالية فتخاُؼ أف ُتسقطو على األرض فينصدَع أو ينشقَّ

 طاء الناعم. ماًء وَسطًا تضعو فيو يكوف كالِفراش اللُت والوِ 

ومن علَّم الذباب إذا سقط ُب مائٍع أف يتقي باٞتناح الذي فيو الداُء دوف 
 اآلخر. 

ومن علم الكلب إذا عاين الظباء أف يعرؼ ا١تعتّل من غَته، والذكر من 
األنثى؛ فيقصَد الذكر مع علمو بأف َعْدَوه أشد، وأبعُد وثبًة، ويدُع األنثى على 

علم أف الذكَر إذا عدا شوطًا أو شوطُت حقن ببولو، نقصاف َعْدوىا؛ ألنو قد 
وكل حيواف إذا اشتد فزعُو فإنو يدركو اٟتقن، وإذا حقن الذكُر ل يستطع البوَؿ 
مع شدة العدو فيقّل َعْدَوه فيدركو الكلُب، وأما األنثى فتحذُؼ بَػْو٢تا لَسعة 

 الُقُبل وسهولة ا١تخرج فيدوـُ َعْدوىا... 

ة إذا سقط فَػْرُخها أف تستغيث فبل يبقى عصفوٌر ّتوارىا ومن علَّم العصفور 
حىت ٬تيء فيطَتوف حوؿ الفرخ، و٭تركونو بأفعا٢تم، و٭ُتدثوف لو قوًة و٫ِتًة وحركًة 

قاؿ بعض الصيادين: رٔتا رأيُت العصفوَر على اٟتائط فأومئ  حىت يطَت معهم. 
أتناوُؿ شيًئا فبل  بيدي كأين أرميو فبل يطَُت، ورٔتا أىويُت إىل األرض كأين
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يتحرُؾ، فإف مسسُت بيدي أدَّن حصاٍة أو حجٍر أو نواة طار قبل أف تتمكن 
 منها يدي. 

ومن علَّم اٟتمامة إذا ٛتَلْت أف تأخذ ىي واألب ُب بناء العش، وأف يقيما 
لو حروًفا تشبو اٟتائط، ٍب يسخّْناه و٭تدثا فيو طبيعة أخرى، ٍب يُػَقلّْبا البيض ُب 

من قسم بينهما اٟتضانة والكػد، فأكثػُر ساعات اٟتضانػة على األنثى، األياـ، و 
وأكثػُر ساعػات جْلب القوت على األب، وإذا خرج الفرُخ عِلما ضيَق حوصلتو 
عن الطعاـ فنفخا فيو نْفًخا متدارًِكا حىت تتسع حوصلتو، ٍب يزقانو اللعاَب أو 

أنو أطاؽ اللقَط منعاه الزّؽ على  شيًئا قبل الطعاـ، وىو كاللَبأ للطفل، فإذا علما
 التدريج، فإذا تكاملْت قوَّتو وسأ٢تما الَكفالة ضرباه. 

ومن علَّم ا١ترَسَلة منها إذا سافرت ليبًل أف تستدؿ ببطوف األودية و٣تاري 
ا١تياه واٞتباؿ ومهاب الريح ومطلع الشمس ومغرّٔا، فتستدٌؿ بذلك وبغَته إذا 

 ت كالريح. ضلْت، فإذا عرفت الطريق َمرَّ 

أف يلطأ باألرض و٬تمع  -وىو صنف من العناكب  -ومن علَّم اللبب 
 نفسو فَُتَِي الذبابة أنو الٍه عنها ٍب يثب عليها وثوَب الفهد. 

ومن علَّم العنكبوت أف ينسج تلك الشبكة الرفيعة اكمة وٕتعل ُب 
دلت إليها أعبلىا خيطًا ٍب تتعلُق بو فإذا تعرقلت البعوضُة ُب الشبكة ت

 فاصطادتا. 
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إال مستدبًرا ليستقبل بعينيو  -أي بيتو-ومن علَّم الظيب أنو ال يدخُل ِكَناَسو 
 ما ٮتافو على نفسو وِخْشفو. 

ومن علَّم ا٢ترَّ إذا رأى فأرًة ُب السقف أف يرفع رأسو كا١تشَت إليها بالعود، 
 ٍب يشََت إليها بالرجوع، وإ٪تا يريُد أف يدىشها فتزلَق فتسقَط. 

ومن علَّم الَتبوع أف ٭تفر بيتو ُب سفح الوادي، حيث يرتفُع عن ٣ترى 
تخذ ُب زواياه أبوابًا السيل لَيْسلم من َمَدؽ اٟتافر و٣ترى ا١تاء، ويعمقو ٍب ي

عديدًة، و٬تعَل بينها وبُت وجو األرض حاجًزا رقيًقا، فإذا أحس بالشر فتح 
بعضها بأيسر شيء وخرج منو. و١تا كاف كثَت النسياف ل ٭تفر بيتو إال عند 

 أكمٍة أو صخرة عبلمًة لو على البيت إذا ضل عنو. 

وَمْن علَّم الفهد إذا ٝتن أف يتوارى لثقل اٟتركة عليو حىت يذىب ذلك 
 السّْمن ٍب يظهر. 

ومن علَّم األَْيَل إذا سقط قرنُو أف يتوارى ألّف سبلحو قد ذىب، فيسمُن 
لذلك، فإذا كمل نباُت قرنو تعّرَض للشمس وللريح وأكثَر من اٟتركة ليشتد 

 عدو. ٟتمو ويزوؿ السّْمن ا١تانع لو من ال

وىذا باب واسع جًدا ويكفي فيو قولُو سبحانو: )َوَما ِمْن َدابٍَّة ُب اأْلَْرِض 
َوال طَائٍِر َيِطَُت ِّتََناَحْيِو ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فَػرَّْطَنا ُب اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ٍُبَّ ِإىَل 

بُوا ِبآيَاتَِنا ْم ٭ُتَْشُروَف َوالَِّذيَن َكذَّ ُصمّّ َوُبْكٌم ُب الظُُّلَماِت َمْن َيَشِأ اللَُّو ُيْضِلْلُو  َرِّّْٔ
 ".(( ٜٖ، َٖٛوَمْن َيَشْأ ٬َتَْعْلُو َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم( )األنعاـ:
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 ا  القائل: ورحم
 ىداكا   إليو     ما    ىو   أقلهػػػا   لعػػػل    آيات   اآلفاؽ     ُب     

 ترى عيناكا   لو  عجابٌ    عجبٌ    آياتو    من  النفس  ُب   ما    ولعل
 أعياكا    ٢تػػا     تفسَتاً   حاولت    إذا   بأسرار     مشحوف    والكوف 

 ارداكا    وبطب  طبيػػػب   يا    من   الردى    يد   ٗتطفتو  للطبيب  قل 
 الطب من عافاكا   فنػوف  عجزت   بعدما   وعوُب   ٧تا    للمريض قل 
 دىاكا صحيح   يا با١تنػػػايا   من    علة   من  ٯتوت ال    للصحيح  قل

 أىواكا  الذي   ذا فهػػوى ّٔا من    حفرة   ٭تذر    وكاف   للبصَت  قل 
 خطاكا   يقود  من داـ صطا ببل    ػاـبل سآئل األعمى مشى بُت الزحػ

 يرعاكا  لذي ن  ام ومرعى   ع را    ببل    معزوال  يعيش    للجنُت   قل
 أبكاكا  الذي ن  م الوالدة    عند    ءوأجهش بالبكا بكى   للوليد   قل

 حشاكا   بالسمـو ذا   فاسألو من   ٝتو    ينفث  الثعباف   ترى    وإذا 
 فاكا     ٯتؤل   السم  وىذا    ٖتيا  أو   ثعباف   يا تعيش   كيف   واسألو

 من حبلكا  للشهد وقل   شهداً   تقاطرت  النحل كيف   بطوف واسأؿ 
 صفاكا   الذين  م  وفرث   دـ   كاف بُت  ا١تصفى   اللِب سائل   بل 
 رماكا   باٞتفاؼ  من     ورعايػػػػػة  تعهػػد    بعد     ٬تف   للنبات   قل

 من أرباكا  فاسالو    وحده  يربو   الصحراء   ُب    النبت   رأيت   وإذا
 أسراكا    من     فاسالو    أنواره   ناشراً    يسري    البدر   رايت  وإذا 

 الذي أدناكا ن شيء م كل أبعد   وىي    يدنو الشمس    واسأؿ شعاع
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 أوراكا  من   النار   ٢تيب   فاسأؿ  ٢تيبها     شب    النار    رأيت  وإذا 
 فسلو من أرساكا   السحاب   قمم مناطحا    األشم   اٞتبل   ترى   وإذا
 صفاكا   شق   با١تاء   من   فسلو  با١تياه    تفجر    صخرا    ترى   وإذا
 أجراكا    الذي   من   سرى فسلو الزالؿ    بالعذب   النهر   رأيت  وإذا
 اطغاكا  الذي من    فسلو  غى ط األجاج   با١تاء   البحر    رايت   وإذا

 عيناكا   ترى  لو  عجابٌ    عجبٌ  آياتو    من الكوف   ُب ما    ستجيب
 أغراكا جل جبللػو     با   لذيا  ما   مهبًل      اإلنساف      أيها  يا 

 إالؾَ    غافر    من     ٢تا      ما  ذنوب  وآذتٍت     ريب    يا   أذنبت 
 أو ذاؾَ   ىذه   ُب    حيليت   ما  غرين      وعفوؾ     غرتٍت     دنياي

 بعراؾَ      مستمسكا   مستسلما  تائباً     رحابك   إىل عدت   رب  يا
 مأواؾَ     من   أعز   رأيت  فما   اٟتياة   ُب ى  مأو    لكل  أويت  إين

 منجاؾَ  ى سو  ى منج  أجد فلم   النجاة   نفسي السبيل إىل   وتلمست
 تقواؾَ    ُب السر   ىذا   فوجدت  جاىًدا    السعادة   سر  عن   وْتثت

 رضاؾَ  لغَت  ى أسع  أعد  ل   أنا  فليسخطوا  أو   الناس  عٍت  فلَتض 
 ّٔداؾَ      و٘تدين          وتعينٍت  حوبيت  لتغفر      ريب  يا      أدعوؾ
 دعا ورجاؾ يوما من   خاب  ما   رجاوتىل  واستجب    دعائي    فاقبل
 ْتماؾَ   ٭تتمي    ضعيفاً    فأجر  سواَؾ     ٬تَت    ومن   أستجَت    بك
 إدراؾَ    ولكنهو   لو   تدري   ال  واألبصار     األبصار      مدرؾ    يا 

 عبلؾَ   استبُت    شئ   كل   ُب  فإنٍت    تراؾَ     عيٍت   تكن  ل   إف 
 ناجاؾَ    تائب     قلب    للتوب  قاببًل و    العظيم      الذنب  فر غا  يا 



 
 

79 

 1كًََالُ انهَّرَّةِ فِي كًََالِ انًَْحْبٌُبِ ًَكًََالِ انًَْحَبَّتِفصم 
ِة  َوَىَذا أَْمٌر َعِظيٌم ٬تَُِب َعَلى اللَِّبيِب ااِلْعِتَناُء ِبِو، َوُىَو َأفَّ َكَماَؿ اللَّذَّ

َواْبِتَهاِج الرُّوِح تَاِبٌع أِلَْمَرْيِن: َأَحُد٫ُتَا: َكَماُؿ  َواْلَفرَِح َوالسُُّروِر َونَِعيِم اْلَقْلبِ 
 اْلَمْحُبوِب ُب نَػْفِسِو َوَٚتَاِلِو، َوأَنَُّو َأْوىَل بِِإيثَاِر اْلَمَحبَِّة ِمْن ُكلّْ َما ِسَواُه.

ِإيثَاُر قُػْرِبِو َواْلُوُصوِؿ ِإلَْيِو َواأْلَْمُر الثَّاين: َكَماُؿ ٤َتَبَِّتِو، َواْسِتْفَراُغ اْلُوْسِع ُب ُحبِّْو، وَ 
 َعَلى ُكلّْ َشْيٍء.

َة ِْتُُصوِؿ اْلَمْحُبوِب ِْتََسِب قُػوَِّة ٤َتَبَِّتِو، َفُكلََّما   وَُكلُّ َعاِقٍل يَػْعَلُم َأفَّ اللَّذَّ
ُة اْلَعْبِد َمنِ  ُة اْلُمِحبّْ َأْكَمَل، فَػَلذَّ اْشَتدَّ َظَمُؤُه  َكاَنِت اْلَمَحبَُّة أَقْػَوى َكاَنْت َلذَّ

، َوَنظَائُِر َذِلَك َعَلى  بِِإْدرَاِؾ اْلَماِء الزُّاَلِؿ، َوَمِن اْشَتدَّ ُجوُعُو بَِأْكِل الطََّعاـِ الشَِّهيّْ
ِة ِإرَاَدتِِو َو٤َتَبَِّتِو.  َحَسِب َشْوِقِو َوَشدَّ

ُة َوالسُُّروُر َواْلَفرَُح أَْمٌر مَ  ْطُلوٌب ُب نَػْفِسِو، َبْل ُىَو َوِإَذا َعَرْفَت َىَذا، َفاللَّذَّ
ُـّ ِإَذا َأْعَقَبْت  ُة َمْطُلوبًَة لِنَػْفِسَها َفِهَي ُتَذ َمْقُصوُد ُكلّْ َحي  َوَعاِقٍل، ِإَذا َكاَنِت اللَّذَّ
َها َوَأجََّل، َفَكْيَف ِإَذا َأْعَقَبْت َأْعَظمَ  ًرا ِمنػْ ًة َخيػْ َها، أَْو َمنَػَعْت َلذَّ  أََلًما َأْعَظَم ِمنػْ

َواْلَمَسرَّاِت؟ َوُٖتَْمُد ِإَذا َأَعاَنْت َعَلى َلذٍَّة  اٟتََْسَراِت، َوفَػوََّتْت َأْعَظَم اللَّذَّاتِ 
ُة اآْلِخَرِة  َعِظيَمٍة َداِئَمٍة ُمْسَتِقرٍَّة اَل تَػْنِغيَص ِفيَها َواَل َنَكَد ِبَوْجٍو َما، َوِىَي َلذَّ

نْػَياَبْل تػُ ﴿َؿ تَػَعاىَل: َونَِعيُمَها َوِطيُب اْلَعْيِش ِفيَها، َقا َواآْلِخَرُة  ،ْؤثُِروَف اْٟتََياَة الدُّ
ٌر َوأَبْػَقى  .[ٚٔ - ٙٔاأْلَْعَلى: ]﴾َخيػْ

                                                 
 ىذا الفصل منقوؿ من كتاب الداء والدواء البن قيم اٞتوزية رٛتو ا. - ٔ
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َا تَػْقِضي ﴿ َوَقاَؿ السََّحَرُة ِلِفْرَعْوَف َلمَّا آَمُنوا:  َفاْقِض َما أَْنَت َقاٍض ِإ٪تَّ
نْػَيا لِيَػْغِفَر لََنا َخطَايَانَا َوَما َأْكَرْىتَػَنا َعَلْيِو ِمَن السّْْحِر ِإنَّا آَمنَّا ِبَربػَّْنا ، َىِذِه اْٟتََياَة الدُّ
ٌر َوأَبْػَقى َواللَُّو ُسْبَحانَُو َوتَػَعاىَل َخَلَق ا٠ْتَْلَق لُِيِنيَلُهْم  [ .ٖٚ-ٕٚطو:]﴾َواللَُّو َخيػْ

قَ  نْػَيا َفُمنػْ اِئَمَة ُب َداِر ا٠ْتُْلِد، َوأَمَّا الدُّ َة الدَّ اتُػَها اَل َتْصُفو أََبًدا َىِذِه اللَّذَّ ِطَعٌة، َوَلذَّ
اِتَا َداِئَمٌة، َونَِعيَمَها َخاِلٌص ِمْن ُكلّْ َكَدٍر  َواَل َتُدوـُ، ِٓتِبَلِؼ اآْلِخَرِة، َفِإفَّ َلذَّ

، َوِفيَها َما َتْشَتِهيِو اأْلَنْػُفُس َوتَػَلذُّ اأْلَْعُُتُ َمَع ا٠ْتُُلوِد أََبًدا، َواَل تَػْعلَ  ُم نَػْفٌس َما َوَألٍَ
َعْت،  ، َبْل ِفيَها َما اَل َعُْتٌ رََأْت، َواَل أُُذٌف ٝتَِ َأْخَفى اللَُّو ِلِعَباِدِه ِفيَها ِمْن قُػرَِّة َأْعُُتٍ

يَاقَػْوـِ ﴿ َواَل َخَطَر َعَلى قَػْلِب َبَشٍر، َوَىَذا اْلَمْعٌَت الَِّذي َقَصَدُه النَّاِصُح ِلَقْوِمِو:
نْػَيا َمَتاٌع َوِإفَّ اآْلِخَرَة ِىَي ، َسِبيَل الرََّشادِ  َأْىدُِكمْ  اتَِّبُعوفِ  َا َىِذِه اْٟتََياُة الدُّ يَاقَػْوـِ ِإ٪تَّ

 .[ٜٖ-َٖٛغاِفٍر:]﴾َداُر اْلَقَرارِ 

. نْػَيا ُيْسَتْمَتُع َِّٔا ِإىَل َغَْتَِىا، َوَأفَّ اآْلِخَرَة ِىَي اْلُمْستَػَقرُّ  َفَأْخبَػَرُىْم َأفَّ الدُّ
نْػَيا َونَِعيَمَها َمَتاٌع، َوَوِسيَلٌة ِإىَل َلذَّاِت اآْلِخَرِة، َوِلَذِلَك َوِإَذا َعَرفْ  َت َأفَّ َلذَّاِت الدُّ

َها َلْ  ِة اآْلِخَرِة َوَأْوَصَلْت ِإلَيػْ ٍة َأَعاَنْت َعَلى َلذَّ اتُػَها، َفُكلُّ َلذَّ نْػَيا َوَلذَّ ُخِلَقِت الدُّ
َـّ تَػَناُو٢ُتَا، َبْل ٭ُتَْمُد ِْتَ  ِة اآْلِخَرِة.يَُذ   َسِب ِإيَصا٢ِتَا ِإىَل َلذَّ

اِتَا: ُىَو النََّظُر ِإىَل َوْجِو ، ُرْؤيَُة اللَّوِ  ِإَذا ُعِرَؼ َىَذا َفَأْعَظُم نَِعيِم اآْلِخَرِة َوَلذَّ
ُب الرَّبّْ َجلَّ َجبَللُُو، َوَٝتَاُع َكبَلِمِو ِمْنُو، َواْلُقْرُب ِمْنُو، َكَما ثَػَبَت ُب الصَِّحيِح 

، َوُب «فَػَواللَِّو َما َأْعطَاُىْم َشْيًئا َأَحبَّ ِإلَْيِهْم ِمَن النََّظِر ِإلَْيوِ »َحِديِث الرُّْؤيَِة: 
 « .ِإنَُّو ِإَذا َٕتَلَّى ٢َتُْم َوَرَأْوُه؛ َنُسوا َما ُىْم ِفيِو ِمَن النَِّعيمِ »َحِديٍث آَخَر: 
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َماـِ أَ   َعِن النَّيبّْ   َد َعْن َعمَّاِر ْبِن يَاِسرٍ ٛتَْ َوُب النََّساِئيّْ َوُمْسَنِد اإْلِ
َة النََّظِر ِإىَل َوْجِهَك اْلَكِرمِي، َوالشَّْوَؽ ِإىَل ِلَقاِئكَ »ُب ُدَعائِِو:  « َوَأْسأَُلَك اللَُّهمَّ َلذَّ

َماـِ َأْٛتََد َمْرُفوًعا:  النَّاَس يَػْوـَ اْلِقَياَمِة لَْ  َكَأفَّ »َوُب ِكَتاِب السُّنَِّة ِلَعْبِد اللَِّو اْبِن اإْلِ
ُعوُه ِمَن الرَّْٛتَِن َفَكأَنػَُّهْم لَْ َيْسَمُعوا قَػْبَل َذِلكَ    « .َيْسَمُعوا اْلُقْرآَف، ِإَذا ٝتَِ

َة ُىَو َأْعَظُم  َوِإَذا ُعِرَؼ َىَذا، فََأْعَظُم اأْلَْسَباِب الَّيِت ُٖتَصُّْل َىِذِه اللَّذَّ
نْػَيا عَ  ُة ٤َتَبَِّتِو، َفِإفَّ َذِلَك َلذَّاِت الدُّ ُة َمْعرِفَِتِو ُسْبَحانَُو، َوَلذَّ ْطبَلِؽ، َوِىَي َلذَّ َلى اإْلِ

اِتَا اْلَفانَِيِة ِإلَْيِو َكتَػْفَلٍة ُب َْتٍْر، َفِإفَّ  نْػَيا َونَِعيُمَها اْلَعاَل، َوِنْسَبُة َلذَّ ُىَو َجنَُّة الدُّ
نْػَيا َمْعرِفَػُتُو َو٤َتَبَُّتُو َوأََلذُّ الرُّوَح َواْلَقْلَب َواْلَبَدَف إِ  َا ُخِلَق ِلَذِلَك، َفَأْطَيُب َما ُب الدُّ ٪تَّ

ُة اأْلَْرَواِح،  َما ُب اْٞتَنَِّة ُرْؤيَػُتُو َوُمَشاَىَدتُُو، َفَمَحبَُّتُو َوَمْعرِفَػُتُو قُػرَُّة اْلُعُيوِف، َوَلذَّ
نْػَيا  نْػَيا اْلَقاِطَعُة َعْن َذِلَك َوبَػْهَجُة اْلُقُلوِب، َونَِعيُم الدُّ َوُسُروُرَىا، َبْل َلذَّاُت الدُّ

َقى َصاِحبُػَها ُب اْلَمِعيَشِة الضَّْنِك، فَػَلْيَسِت اْٟتََياُة  تَػتَػَقلَُّب آاَلًما َوَعَذابًا، َويَػبػْ
 الطَّيَّْبُة ِإالَّ بِاللَِّو.

وُؿ: ِإْف َكاَف َأْىُل اْٞتَنَِّة ُب نَِعيٍم وََكاَف بَػْعُض اْلُمِحبَُّْت َ٘تُرُّ ِبِو َأْوَقاٌت فَػيَػقُ 
رُُه يَػُقوُؿ: َلْو يَػْعَلُم  ـَ َذِلَك، وََكاَف َغيػْ ِمْثِل َىَذا ِإنػَُّهْم َلِفي َعْيٍش طَيٍّْب، َوَقْد تَػَقدَّ

 اْلُمُلوُؾ َوأَبْػَناُء اْلُمُلوِؾ َما ٨َتُْن ِفيِو َٞتَاَلُدونَا َعَلْيِو بِالسُُّيوِؼ.

،  َوِإَذا َكافَ  َصاِحُب اْلَمَحبَِّة اْلَباِطَلِة الَّيِت ِىَي َعَذاٌب َعَلى قَػْلِب اْلُمِحبّْ
  يَػُقوُؿ ُب َحاِلِو:
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َر ِفيَمْن اَل ٭تُِبُّ َويَػْعَشقُ       َوَما النَّاُس ِإالَّ اْلَعاِشُقوَف َذُوو ا٢ْتََوى  َفبَل َخيػْ
رُُه:  َويَػُقوُؿ َغيػْ

نْػَيا ِإَذا َما لَْ  نْػَيا ٤تُِبِّا َأْو َحِبيًبا  َيُكْن  ُأؼ  لِلدُّ  َصاِحُب الدُّ
 َويَػُقوُؿ آَخُر:

نْػَيا َواَل ُب نَِعيِمَها  َر ُب الدُّ ُر َعاِشقِ     َواَل َخيػْ  َوأَْنَت َوِحيٌد ُمْفَرٌد َغيػْ
 َويَػُقوُؿ اآْلَخُر:

 َفرِدُ َذَىَب الزََّماُف َوأَْنَت ُمنػْ     اْسُكْن ِإىَل َسَكٍن تَػَلذُّ ِْتُبِّْو 
 َويَػُقوُؿ اآْلَخُر:

 َٖتَمَّْلُت َما يَػْلَقْوَف ِمْن بَػْيِنِهْم َوْحِدي     َتَشكَّى اْلُمِحبُّوَف الصََّبابََة لَْيَتٍِت 
ُة اٟتُْبّْ   يَػْلَقَها قَػْبِلي ٤تُِبّّ َواَل بَػْعِدي   فَػَلمْ       ُكلَُّها  َفَكاَنْت ِلَقْليب َلذَّ

 

َمَحبَِّة الَّيِت ِىَي َحَياُة اْلُقُلوِب، َوِغَذاُء اأْلَْرَواِح، َولَْيَس لِْلَقْلِب َفَكْيَف بِالْ          
ٌة، َواَل نَِعيٌم، َواَل َفبَلٌح، َواَل َحَياٌة ِإالَّ َِّٔا، َوِإَذا فَػَقَدَىا اْلَقْلُب َكاَف أََلُمُو َأْعَظَم  َلذَّ

أْلُُذِف ِإَذا فَػَقَدْت َٝتَْعَها، َواأْلَْنِف ِإَذا فَػَقَد ِمْن َألَِ اْلَعُْتِ ِإَذا فَػَقَدْت نُوَرَىا، َوا
َوبَارِئِِو  مَشَُّو، َواللَّْساِف ِإَذا فَػَقَد ُنْطَقُو، َبْل َفَساُد اْلَقْلِب ِإَذا َخبَل ِمْن ٤َتَبَِّة َفاِطرِهِ 

ُؽ ِبِو َوِإ٢َتِِو اٟتَْقّْ َأْعَظُم ِمْن َفَساِد اْلَبَدِف ِإَذا َخبَل ِمْنُو الرُّوحُ  ، َوَىَذا اأْلَْمُر اَل ُيَصدّْ
ـُ. ِإالَّ َمْن ِفيِو َحَياٌة، نْػَيا ُىَو  َوَما ِٞتُرِْح َميٍّْت ِإيبَل َواْلَمْقُصوُد: َأفَّ َأْعَظَم َلذَّاِت الدُّ

نْػَيا َثبَلثَُة أَنْػَوا   ٍع:السََّبُب اْلُمَوصُّْل ِإىَل َأْعَظِم َلذٍَّة ُب اآْلِخَرِة، َوَلذَّاُت الدُّ
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ْنَساُف َعَلى َىِذِه  َة اآْلِخَرِة، َويُػثَاُب اإْلِ َفَأْعَظُمَها َوَأْكَمُلَها: َما َأْوَصَل َلذَّ
ِة َأًَبَّ ثَػَواٍب، َو٢ِتََذا َكاَف اْلُمْؤِمُن يُػثَاُب َعَلى َما يَػْقِصُد ِبِو َوْجَو اللَِّو، ِمْن  اللَّذَّ

، َوِشَفاِء َغْيِظِو ِبَقْهِر َعُدوّْ اللَِّو َوَعُدوِّْه، َفَكْيَف َأْكِلِو، َوُشْرِبِو، َولَِباِسِو، َوِنَكاِحوِ 
ِة ِإٯتَانِِو، َوَمْعرِفَِتِو بِاللَِّو، َو٤َتَبَِّتِو َلُو، َوَشْوِقِو ِإىَل ِلَقائِِو، َوَطَمِعِو ُب ُرْؤيَِة َوْجهِ  ِو بَِلذَّ

 اْلَكِرمِي ُب َجنَّاِت النَِّعيِم؟

ِة النػَّْوُع الثَّاين: لَ  َها، َكَلذَّ َة اآْلِخَرِة، َوتُػْعِقُب آاَلًما َأْعَظَم ِمنػْ ٌة َ٘تَْنُع َلذَّ ذَّ
نْػَيا ٭تُِبُّونَػُهْم َكُحبّْ  الَِّذيَن اٗتََُّذوا ِمْن ُدوِف اللَِّو َأْوثَانًا َمَودََّة بَػْيِنِهْم ُب اْٟتََياِة الدُّ

 ا يَػُقوُلوَف ُب اآْلِخَرِة ِإَذا َلُقوا َربػَُّهْم:اللَِّو، َوَيْسَتْمِتُعوَف بَػْعُضُهْم بِبَػْعٍض، َكمَ 
َربػََّنا اْسَتْمَتَع بَػْعُضَنا بِبَػْعٍض َوبَػَلْغَنا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّْلَت لََنا َقاَؿ النَّاُر َمثْػَواُكْم ﴿

 بَػْعَض وََكَذِلَك نُػَوَلّْ  ،َخاِلِديَن ِفيَها ِإالَّ َما َشاَء اللَُّو ِإفَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليمٌ 
:]﴾الظَّاِلِمَُت بَػْعًضا ٔتَا َكانُوا َيْكِسُبوفَ    [ .ٜٕٔ-ٕٛٔاأْلَنْػَعاـِ

ُة َأْصَحاِب اْلَفَواِحِش َوالظُّْلِم َواْلبَػْغِي ُب اأْلَْرِض َواْلُعُلوّْ ِبَغَْتِ اٟتَْقّْ.  َوَلذَّ
َا ِىَي اْسِتْدَراٌج ِمنَ  اللَِّو ٢َتُْم لُِيِذيَقُهْم َِّٔا َأْعَظَم  َوَىِذِه اللَّذَّاُت ُب اٟتَِْقيَقِة ِإ٪تَّ

ـَ ِلَغَْتِِه َطَعاًما َلِذيًذا َمْسُموًما؛  ، َو٭َتْرَِمُهْم َِّٔا َأْكَمَل اللَّذَّاِت، ٔتَْنزَِلِة َمْن َقدَّ اآْلاَلـِ
، يَػْعَلُموفَ ْم ِمْن َحْيُث اَل َسَنْسَتْدرُِجهُ ﴿َيْسَتْدرُِجُو ِبِو ِإىَل َىبَلِكِو، َقاَؿ تَػَعاىَل: 

 [.ٖٛٔ-ٕٛٔ:]اأْلَْعَراؼِ ﴾ي ٢َتُْم ِإفَّ َكْيِدي َمِتُتٌ َوأُْملِ 
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َقاَؿ بَػْعُض السََّلِف ُب تَػْفِسَتَِىا: ُكلََّما َأْحَدثُوا َذنْػًبا َأْحَدثْػَنا ٢َتُْم نِْعَمًة: 
فَػُقِطَع َداِبُر اْلَقْوـِ ، فَ َحىتَّ ِإَذا َفرُِحوا ٔتَا أُوُتوا َأَخْذنَاُىْم بَػْغَتًة َفِإَذا ُىْم ُمْبِلُسو ﴿

:]﴾ُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمُتَ الَِّذيَن ظََلُموا َواٟتَْمْ   [.٘ٗ-ٗٗاأْلَنْػَعاـِ

ِة: ُىْم ِبِو ِمْن َماٍؿ ﴿ َوَقاَؿ تَػَعاىَل أِلَْصَحاِب َىِذِه اللَّذَّ َا ٪تُِدُّ َأ٭َتَْسُبوَف أ٪تَّ
َراتِ  ،َوبَِنُتَ    .[ٙ٘-٘٘:]اْلُمْؤِمُنوفَ ﴾َبل اَل َيْشُعُروفَ  ُنَسارُِع ٢َتُْم ُب ا٠ْتَيػْ

َا يُرِيُد اللَُّو ﴿َوَقاَؿ ُب َحقِّْهْم:  َفبَل تُػْعِجْبَك أَْمَوا٢ُتُْم َواَل َأْواَلُدُىْم ِإ٪تَّ
نْػَيا َوتَػْزَىَق أَنْػُفُسُهْم َوُىْم َكاِفرُ  بَػُهْم َِّٔا ُب اْٟتََياِة الدُّ  [.٘٘]التػَّْوبَِة: ﴾وفَ لِيُػَعذّْ

، َكَما ِقيَل:وَ  َقِلُب آِخًرا آاَلًما ِمْن َأْعَظِم اآْلاَلـِ ُة تَػنػْ  َىِذِه اللَّذَّ

 َعَذابًا َفَصاَرْت ُب اْلَمَعاِد َعَذابًا  َمآِرُب َكاَنْت ُب اْٟتََياِة أِلَْىِلَها 
ٌة اَل تُػْعِقُب َلذًَّة ُب َداِر اْلَقَراِر َواَل أََلًما ِة َداِر النػَّْوُع الثَّاِلُث: َلذَّ ، َواَل َ٘تَْنُع َأْصَل َلذَّ

ِة  ُة اْلُمَباَحُة الَّيِت اَل ُيْستَػَعاُف َِّٔا َعَلى َلذَّ اْلَقَراِر، َوِإْف َمنَػَعْت َكَما٢َتَا، َوَىِذِه اللَّذَّ
َتْشَتِغَل َعمَّا اآْلِخَرِة، فَػَهِذِه َزَمانُػَها َيِسٌَت، لَْيَس لَِتَمتُِّع النػَّْفِس َِّٔا َقْدٌر، َواَل بُدَّ َأْف 

َها. ٌر َوأَنْػَفُع ِمنػْ   ُىَو َخيػْ

ُكلُّ ٢َتٍْو يَػْلُهو ِبِو الرَُّجُل »ِبَقْوِلِو:   َو الَِّذي َعَناُه النَّيبُّ َوَىَذا اْلِقْسُم ىُ 
 «.نَّ ِمَن اٟتَْقّْ فَػُهَو بَاِطٌل ِإالَّ َرْمَيُو ِبَقْوِسِو، َوتَْأِديَبُو فَػَرَسُو، َوُمبَلَعَبَتُو اْمَرأََتُو، َفِإنػَّهُ 

َها فَػُهَو بَاِطٌل. ِة اْلَمْطُلوبَِة ِلَذاِتَا فَػُهَو َحقّّ، َوَما لَْ يُِعْن َعَليػْ  َفَما َأَعاَف َعَلى اللَّذَّ
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 فصم فيًا أعده اهلل نعباده انصابسيٍ يف اجلنت
ْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر  ِإالَّ الَِّذيَن َصبَػُروا َوَعِمُلوا الصَّاِٟتَاِت أُولَِئَك ٢تَُ ﴿قاؿ تعاىل: 

 [.ٔٔ]ىود: ﴾َكِبَتٌ 
َوَسارُِعوْا ِإىَل َمْغِفَرٍة مّْن رَّبُّْكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرُض  ﴿: قاؿ 

َُت أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقَُت ، الَِّذيَن يُنِفُقوَف ُب السَّرَّاء َوالضَّرَّاء َواْلَكاِظِمَُت اْلَغْيَظ َواْلَعافِ 
َعِن النَّاِس َوالّلُو ٭تُِبُّ اْلُمْحِسِنَُت ، َوالَِّذيَن ِإَذا فَػَعُلوْا َفاِحَشًة َأْو ظََلُموْا أَنْػُفَسُهْم 
ذََكُروْا الّلَو َفاْستَػْغَفُروْا ِلُذنُؤِِّْم َوَمن يَػْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ الّلُو وَلَْ ُيِصرُّوْا َعَلى َما 

ْم َوَجنَّاٌت َٕتْرِي ِمن َٖتِْتَها فَػَعُلوْا َوُىْم يَػعْ  َلُموَف ، أُْولَػِئَك َجَزآُؤُىم مَّْغِفَرٌة مّْن رَِّّّْٔ
 [.ٖ٘ٔ -ٖٖٔ]آؿ عمراف:  ﴾ األَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلُتَ 

 )) : قاؿ: قاؿ  وُب الصحيحُت من حديث عبدا بن مسعود  
أما ترضوف أف  ))فكربنا ٍب قاؿ :  ((بع أىل اٞتنة؟ أما ترضوف أف تكونوا ر 
أما ترضوف أف تكونوا شطر أىل  ))فكربنا ٍب قاؿ:  (( تكونوا ثلث أىل اٞتنة؟

اٞتنة؟ وسأخربكم عن ذلك ما ا١تسلموف ُب الكفار إال كشعرِة بيضاء ُب ثور 
 . متفق عليو (( أسود أو كشعرِة سوداء ُب ثور أبيض

أىل اٞتنة عشروف ومائة صف وىذه  )):  قاؿ قاؿ :  وعن بريدة  
 رواه أٛتد والًتمذي وإسناده على شرط الصحيح. ((األمة منها ٙتانوف صفاً 

 ىذا  وأوؿ    زمػرة    فوجوىهػم                كالبدر  ليل  الست  بعد ٙتػاف
 ػافوالزمرة  األخرى  كأضوإ كوكب                ُب  األفق   تنظره  بو  العينػ
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 ىذا  وأو٢تم  دخوال  خَت خلػػق                ا   من  قد  خػّص   بالقػرآف
 واألنبيػاء   علػى  مراتبهم   مػن                 التػفضيل  تلك  مواىب  ا١تناف
 ىذا   وأمة  أٛتد  سبػاؽ باقػي                 ا٠تلق  عند   دخو٢تػم   ّتنػاف

 هم اىل                 اإلسبلـ   والتصديق   بالقػرآفوأحقهػم  بالسبػق  أسبق
 السابقوف  ىم  وقد  كانػوا ىنا                أيضا  أوَل  سبق اىل االحساف
 وكذا  الشهيػد  فسبقو   متيقن                 وىو  اٞتػدير  بذلك االحساف

ُمَقرَّبُوَف ، ُب َجنَّاِت النَِّعيِم َوالسَّاِبُقوَف السَّاِبُقوَف ، أُولَِئَك الْ  ﴿قاؿ تعاىل : 
َها  ، ثُػلٌَّة ِمَن اأْلَوَِّلَُت ، َوَقِليٌل ِمَن اآْلَِخرِيَن ، َعَلى ُسُرٍر َمْوُضونٍَة ، ُمتَِّكِئَُت َعَليػْ

 ، ُمتَػَقابِِلَُت ، َيطُوُؼ َعَلْيِهْم ِوْلَداٌف ٥ُتَلَُّدوَف ، بَِأْكَواٍب َوأَبَارِيَق وََكْأٍس ِمْن َمِعُتٍ 
َها َواَل يُػْنزُِفوَف ، َوَفاِكَهٍة ٦تَّا يَػَتَخيػَُّروَف ، َوٟتَِْم َطَْتٍ ٦تَّا َيْشتَػُهوَف ،  اَل ُيَصدَُّعوَف َعنػْ

]الواقعة:  ﴾َوُحوٌر ِعٌُت ،َكَأْمثَاِؿ اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِف ، َجَزاًء ٔتَا َكانُوا يَػْعَمُلوَف 
ٔٓ-ٕٗ.] 

 ريب أف يدخل اٞتنة من أميت سبعُت ألفاً وعدين )): وقاؿ رسوؿ ا 
بغَت حساب مع كل ألف سبعوف ألف ال حساب عليهم وال عذاب وثبلث 

 صحيح.إسناده رواه أٛتد و  ((حثيات من حثيات ريب
فهل من مشّمر للجنة: ىي ورب الكعبة نور يتؤلأل ور٭تانة تتز وهنر مطرد 

ال صيفا وال شتاءا ، ىي دار وقصر مشيد وفاكهة كثَتة ال مقطوعة وال ٦تنوعة 
الشهداء والصاٟتُت واألنبياء ا١تقربُت واألبرار وا١تخلصُت ، ىي جنة ا٠تلد ودار 
السبلـ وجنة ا١تأوى ودار اٟتيواف ، فيها العباد ا١تنعَّموف الذين يأكلوف وال 
يتغوطوف ويشربوف وال يبولوف ويتطيبوف وال يتمخطوف يسعدوف فبل يشقوف 
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ضوف يضحكوف فبل يبكوف يشبوف فبل يهرموف ٭تيوف فيها فبل ويصحوف فبل ٯتر 
 ٯتوتوف.

فيها السرر مرفوعة واألكواب موضوعة والنمارؽ مصفوفة والزرايبُّ مبثوثة ،    
فيها ما تشتهيو االنفس وتلذ األعُت وتأنس بو القلوب ، ليس فيها ىم وال غم 

فَّ َلَك َأالَّ َٕتُوَع ِفيَها إِ ﴿وال كدر وال ضيق عيش ، وعد ا ا١تؤمن فيها فقاؿ 
اَل يَػَرْوَف ِفيَها مَشًْسا َواَل ﴾ ﴿َواَل تَػْعَرى، َوأَنََّك اَل َتْظَمُأ ِفيَها َواَل َتْضَحى

، ينسى فيها ا١تعوؽ أعاقتو ليس عندىم حر مزعج وال برد مؤل أي ﴾َزْمَهرِيًرا
يوسف  والذميم ذمامتو ويستقبح اٞتميل سابق مبلحتو فهم ّتماؿ سيدنا

قد ، أما بواطنهم فسقوا شرابا طهورا طهرىم من اٟتسد والغل واٟت
، يلهموف التسبيح والتحميد كما يلهموف واألذى وسائر األخبلؽ الرديئة

، "باستغفار ولدؾ لك: ٦تا ذاؾ؟ فيقاؿ:"النفس، يرتقي العبد فيها فيقوؿ
با ُب م فيا راغ، فيها اٟتور العُت والنعيم ا١تقيوجوىهم مسفرة ضاحكة مستبشرة

 :اٞتناف وطالبا لرضا الرٛتن
 لو كنت تدري من خطبت  ومن     طلبػػت  بذلت  ما  ٖتوي  من األٙتاف
 أو  كنت  تدري   أين  مسكنػها     جعلت السعي منك ٢تا على األجفاف

 تكن   بالوانػي   ولقد وصفت طريق مسكنها فاف     رمت   الوصػاؿ  فبل 
 سػاعة     لزمػاف  ؾ  ا٪تا      مسػػراؾ     ىذا    أسرع وحدث السَت جهد

]النازعات: ﴾ َكأَنػَُّهْم يَػْوـَ يَػَرْونَػَهالَْ يَػْلَبُثوا ِإالَّ َعِشيًَّة أَْو ُضَحاَىا﴿:قاؿ 
ٗٙ.] 
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 ل يسق منها الػرب ذو الكػفراف    لو ساوت الدنيا جناح بعوضػة      
 من  ذا اٞتناح القاصر الطيػػراف     لكنها    وا   أحػقر   عنػػده      

 قػط ُب  االمػػكاف صفواً  أىذا      طبعت على كدر فكيف تنا٢تا        
مصورا لنا ىذه الدنيا اليت يتكالب عليها الناس ُب  قاؿ رسوؿ ا 

اٟتديث الذي رواه ابن ماجة واٟتاكم والًتمذي والطرباين وابن حباف 
 ((.كراكب استظل بشجرة ٍب راح وتركهاماَل وللدنيا إال  ))وغَتىم:

  لكنما اٞتنة:
 بفػاف   وليس  اؽػػػب   فنعيمها            ىي جنة طابت وطاب نعيمها  

يؤتى با١توت يـو القيامة   ))ُب اٟتديث ا١تتفق عليو :  قاؿ رسوؿ ا 
 كهيئة كبش أملح فيذبح بُت اٞتنة والنار ٍب ينادي مناد يا اىل اٞتنة فينظروف

ويشرءبوف ٍب يناد يا اىل النار فينظروف ويشرءبوف فيقوؿ : يا أىل اٞتنة خلود 
َوأَْنِذْرُىْم يَػْوـَ اٟتَْْسَرِة ِإْذ ﴿: ٍب تبل .فبل موت ويا أىل النار خلود فبل موت
  ﴾.ُقِضَي اأْلَْمُر َوُىْم ُب َغْفَلٍة َوُىْم اَل يُػْؤِمُنوفَ 

اىل كتب على أىل اٞتنة والنار أال وُب رواية غَت الصحيح فلو أف ا تع
 ((.ٯتوتوا ١تات أىل اٞتنة فرحاً و١تات أىل النار غيضاً 

إف ُب اٞتنة مئة درجة أعدىا ا للمجاىدين ما بُت الدرجة : )) قاؿ 
والدرجة كما بُت السماء واألرض وإذا سألتم ا اٞتنة فاسألوه الفردوس فإنو 

واٟتديث   ((لرٛتن ومنو تفجر أهنار اٞتنة أوسط اٞتنة وأعبلىا وفوقو عرش ا
 عند البخاري .
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إف للمؤمن ُب اٞتنة ٠تيمة من لؤلؤة  ))قاؿ :  ثبت ُب الصحيحُت أف النيب 
واحدة ٣توفة طو٢تا ستوف ميبًل فيها أىلوف يطوؼ عليهم ا١تؤمن فبل يرى 

  (( ، بعضهم بعضاً 
 ٥تتلفافوبناؤىا اللبنات من ذىب          وأخرى فضة نوعاف 

 وقصورىا من لؤلؤ وزبرجد          أو فضة  أو خالص العقياف
 وكذاؾ من در وياقوت بو          نظم  البناء   بغاية   االتقاف
 والطُت مسك خالص  أو          زعفراف جابذا أثراف مقبوالف

إف ُب اٞتنة غرفاً يرى  ))قاؿ:  وروى البيهقي ُب شعب االٯتاف أف النيب     
ىرىا من باطنها وباطنها من ظاىرىا ١تن أالف الكبلـ وأطعم الطعاـ وصلى ظا

 . ((بالليل والناس نياـ 
 وحديقة تلك الغرؼ والقصور وحصباؤىا :

 كذاؾ           آلىلء   نثػػرت    كنػػثر     ٚتػاف من در  ويػاقوت       
 ن غزالفا١تػسك الذي ما استّل م   أو من          وترأّا من زعفراف

 بالنص  وىي لصاحب االحسػاف    ٙتانػػية  أتت         أبوأّا  حق 
 وباب الصـو يدعي الباب بالرياف     باب اٞتهاد  وذاؾ أعبلىا      
 أبوأّا  ٚتعا إذا وَب حلى االٯتػاف     ولسوؼ يدعى  ا١ترء  من       

 ػوث   بالقػرآفذاؾ  خليفة   ا١تبع    منهم  أبو بكر   الصديق        
 واٟتسباف  بالعد   قّدرت  منػػها       سبعوف عاما بُت كل اثنُت      

 يعٍت  ا١تسافة  بُت  الباب  والباب الذي يليو ، مسَتة سبعُت سنة.
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 عظيم الشاف وذا   بالػخرب الطويل   ىذا حديث لقيط ا١تعروؼ        
 رب االمة الشيباينوا١تسافة بُت مصراعي الباب: مسَتة أربعُت رواه ح

يدخل أىل اٞتنة جرًدا مرًدا بيًضا جعًدا مكحلُت أبناء ثبلثة : )) قاؿ النيب 
رواه (( آدـ ستوف ذراًعا ُب عرض سبعة  أذرع  خلقوثبلثوف وىم على 

 . وإسناده حسنالًتمذي 
 با١تنطق   العربػي    خػَت   لسػػاف        ولقد أتى أثر بأف   لساهنم  

 فمسػك خالص  يا ذلة  اٟترمػاف      ب  ورشحهم    أمشاطهم ذى
َمَثُل اْٞتَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمتػَُّقوَف ِفيَها أَنْػَهاٌر ﴿:  أما أهنار اٞتنة فقد قاؿ ا

ٍة لِلشَّ  ارِِبَُت ِمْن َماٍء َغَْتِ َآِسٍن َوأَنْػَهاٌر ِمْن َلَِبٍ لَْ يَػتَػَغيػَّْر َطْعُمُو َوأَنْػَهاٌر ِمْن َٜتٍْر َلذَّ
مْ   ،﴾ َوأَنْػَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفِّى َو٢َتُْم ِفيَها ِمْن ُكلّْ الثََّمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن َرِّّْٔ

 وٟتـو     طَت   ناعم    وٝتاف وطعامهم ما  تشتهيو  نفوسهم    
 يا شبعة  كملت  لذي  االٯتاف  وفواكو   شىت  ْتسب   مناىم   

 والطيب  مع   روح  ومع  ر٭تاف وفواكو      ٟتم   وٜتر    والنسا 
 بأكف    خداـ   من   الولػػداف وصحافهم ذىب تطوؼ عليهم    
 عرؽ  يفيض  ٢تم  من  األبػداف ىذا   وتصريف   ا١تآكل  منهم    
 خلػط  غَته  من  سائر  األلواف كروائح ا١تسك   الذي  ما  فيو    
 تبغي الطعاـ على مدى األزماف  فتعود  ىاتيك  البطوف  ضوامرا    

 بصق  من  االنسػػاف  وال   ٥تط ال  غائط  فيها  وال  بوؿ   وال     
 افػػػػػػػػاف    معروفػػػػنػػوع  استبػرؽ   ولباسهم من سندس خضر ومن      
 األلواف بأحسن   كالرباط    ٛتػػر بيض   وخضر  ٍب   صفػػر   ثػم      
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أف ُب اٞتنة شجرة يسَت الراكب : ))وؿ ا جاء عند البخاري قاؿ رس
 ((.  اٞتواد مئة عاـ ما يقطعها
لو أف إببل مشت لتحيط بساقها ٢تلكت قبل : ))وعند ابن حنبل قاؿ 

 .((أف تكمل
شجرىا من ذىب وفضة وأغصاهنا زبرجد : "وعند أبن كثَت أيضا قاؿ قتادة

 ."وياقوت وورقها اللؤلؤ
 ببياف   الًتمذي  رواه   من          ذىب  ولقد أتى أثر بأف  السػػاؽ

 األلواف   أحسن  من  زمرد    قاؿ ابن عباس وىاتيك اٞتذوع         
 ثاف مثاؿ  الدنيا    ىذه  لو           ُب  ما  منها  نوعاف  أشجارىا 

 يعٍت ىنا زيتوف وىناؾ زيتوف، وىنا عنب وىناؾ عنب، ىنا رماف وىناؾ رماف.
 الدنيا  نظَت  كي  يرى  بعياف   ىذه             لو  ُب ما  ىذا  ونوع

 زوجاف  ّٔا  من   كل  فاكهة   ا٢تنا            من التعداد قوؿ  يكفي
 ٥تػتلف الطعـو فذاؾ ذو ألواف    متشأّا  ُب  اللوف            وأتوا بو

وكذا ُب : ا١تعروؼ أف لوف ا١توز ىو األصفر ُب الدنيا يقوؿ متشأّا ُب اللوف
 اٞتنة لونو لكن طعمو ٥تتلف فشتاف بُت موز الدنيا وموز اٞتنة .

 ثاف  قوؿ    فذاؾ   الطعـو     أو أنو متشابو ُب االسم ٥تػتلف  
 العيناف   قبلو   من   وتلذىا   فيلذىا  ُب األكل  عند  منا٢تا   

غصن إف العبد إذا اشتهى الثمرة ُب اٞتنة تدىل لو ال" :قاؿ ابن عباس 
فانتزعها كيف شاء إف شاء واقفا أو شاء جالسا أو شاء متكأ على أي حاؿ 
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وال "، ٍب يرجع الغصن إىل مكانو وتنبت مكاف الثمرة اليت أخذىا غَتىا. شاء
تنسى أنك ُب اٞتنة إذا أكلت مثبًل من الرماف ٍب رجعت ُب اليـو الثاين 

 وأكلت منو يكوف لو طعم  آخر أفضل من الطعم السابق.
 

 ذوائب  األغصػػاف  تز     قاؿ  ابن  عباس  ويرسل   ربنا        ر٭تػا 
 باألوزاف   كالنغمػات     فتثَت   أصواتا    تلذ    ١تسمع        اإلنساف
 والعيػػداف     األوتػار    يا  لذة  األٝتاع   ال  تتعوضي       بلذاذة   
 واألٟتاف    باألصوات   أو ما ٝتعت ٝتاعهم فيها غناء       اٟتػػور  

 باالحساف  األذناف   بو  ملئػػت        واىا    لذيّاؾ   السماع   فإنو
 أغصاف  على  أقمار  مثػػل  من    واىا   لذيّاؾ   السماع  وطيبو     

 من طرب  ومن  أشجاف  واىا  لذيّاؾ  السماع  فكم بو       للقلػب
 لو    بلسػػاف   ذيّػػاؾ    تصغَتا     واىا  لذيّاؾ  السماع  ول  أقل    

 اٞتناف حساف  ما ظن سامعو  بصوت  أطيب      األصوات من حور
 واالحساف  ٨تن النواعم وا٠توالد خَتات كامبلت اٟتسن يغنُت ويقلن:

 من األضػغاف  ضغن وال   لنا         سخط لسنا ٪توت وال ٩تاؼ وما 
 لفػظاف حظنا  طوىب  للذي  ىو    وكذاؾ       طوىب   ١تن  كنا  لو   

 الطربانػي  ومعجم   وذكرىا         ُب الًتمذي    ُب  ذاؾ  آثار  روين
 أغاف  ٭تربوف   األوزاعي         تفػػسَتا   للفظة   ورواه   ٭تِت  شيخ 

 األٟتاف   ذيػػاؾ  الغناء  عن ىذه   ٝتاع      نزه  ٝتاعك  إف  أردت 
 األبداف  ُب  واإلٯتاف مثل  السم   القلب       ُب وا  أف  ٝتاعهم  
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 االحساف   حبا  واخبلصػا  مع   فالقلب بيت الرب جل جبللو      
 فػػبلنة    وفبلف  لكػل    عبدا   بالسماع   اصاره          فإذا  تعلق

لو أف امرأة من أىل اٞتنة اطلعت إىل أىل األرض : )) قاؿ رسوؿ 
، و١تؤلتو ر٭تا، ولنصيفها على رأسها خَت من الدنيا وما ألضاءت ما بينهما

 .رواه البخاري((.  فيها
لو أف حوراء يقوؿ: " وعن سعيد بن جبَت قاؿ ٝتعت ابن عباس 

أخرجت كفها بُت السماء واألرض الفتنت ا٠تبلئق ْتسنها ولو أخرجت 
و نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة ُب الشمس ال ضوء ٢تا ول

 ".أخرجت وجهها ألضاء ما بُت السماء واألرض
يا عطاء إف ُب قاؿ عطاء السلمي ١تالك بن دينار يا أبا ٭تِت شوقنا  قاؿ:"

اٞتنة حوراء يتباىى أىل اٞتنة ْتسنها لوال أف ا كتب على أىل اٞتنة أف ال 
 ". فلم يزؿ عطاء كمداً من قوؿ مالك. ٯتوتوا ١تاتوا من حسنها

بلغٍت أف نورا الدنيا: عن صاّب عن يزيد الرقاشي: قاؿ: "وذكر ابن أيب 
سطع ُب اٞتنة فلم يبق موضع من اٞتنة إال دخل من ذلك النور فيو فقيل: ما 
ىذا؟ فيقاؿ: حوراء ضحكت ُب وجو زوجها. قاؿ صاّب: فشهق رجل من 

 ". ناحية آّلس فلم يزؿ يشهق حىت مات
من الزعفراف لو بصقت ُب  فما بالك يا أخي ويا أخيت ُب حوراء خلقت

سبعة أْتر لعذبت، ولو اطلعت امرأة من نساء أىل اٞتنة إىل األرض ١تبلءت 
ما بينهما ر٭تا، وألضاءت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خَت من الدنيا وما 
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عليها، ولو أف يد من اٟتور دليت من السماء ألضاءت األرض كما تضئ 
 وحسنو وٚتالو؟ .   الشمس ألىل الدنيا، فكيف بوجهها

أي مطهرة من اٟتيض  [.ٕ٘]البقرة:  ﴾َو٢َتُْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهََّرةٌ ﴿:قاؿ 
والغائط والنجاسة والبصاؽ ال يبلن وال يتغوطن وال ٯتذين وال ٯتنُت وال ٭تضن 

 وال ينتخمن وال يلدف فهي مطهرة من القذر واألذى.
 بغي  ولػم  تظفػر  اىل   ذا  اآلفت   إف كاف  قد  أعيػاؾ خػود  مثل ما    
 قدـ مهرىا ما دمت  ذا   إمكػاف    فاخطب   مػن   الرٛتػن  خودا  ٍب  
 لك   نسبػة    للعلػم     واالٯتػػاف     ذاؾ النكاح عليك أيسر  أف  يكن 
 العرفاف  اخػػًت   لنفسك   يا  أخا     فاٝتع صفات  عرائس  اٞتنػات ٍب 

 و٤تاسػنا    من   أٚتػل   النسػواف    لن   خبلئقػا  حور حساف قد  كمػ
 قد  ألبست  فالطػرؼ   كاٟتيػراف    حىت ٭تار الطرؼ ُب اٟتسن الذي  

 سبحاف معطي اٟتسن واالحسػاف  ويقوؿ ١تػا  أف   يشػاىد  حسنػها     
 سبحاف  متقن   صنعػة  االنسػاف  فيقوؿ سبػحاف  الذي  ذا  صنعػو      

 كالبػدر   ليل  السػت  بعد  ٙتػاف   ئقها وأكمل حسنػها     كملت خبل
 وجهػو   يريػاف  ما  شػاء   يبصر     صػاحبػو  اذا     وكبلىػما   مػرآة   

 ٤تاسنػها    بو    بعيػػاف    وجهػها       وتػرى   وجهػو ُب  فَتى ٤تاسن
 األجفاف   اتر فو    العيوف   ٛتر    ا٠تدود   ثغورىن   آللئ        سود

 كفاف      وا١تعصماف فاف  تشأ  شبههما         بسبيكتُت      عليهما
 كالزبد لينا ُب   نعومة  ملمس         أصداؼ   در    دورت    بوزاف

 نقصاف  والوإذا ٬تامعها تعود  كما  أتت          بكرا   بغَت    دـ   
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 يف اجلنت زؤيت اهلل 
ٞتنة ال يساوي شيئا مع رؤية ا ُب اٞتنة:  قاؿ لكن كل ىذا النعيم ُب ا

َر بَِعيٍد، َىَذا َما ُتوَعُدوَف ِلُكلّْ  ﴿تعاىل ُب سورة ؽ:  َوأُْزِلَفِت اْٞتَنَُّة لِْلُمتَِّقَُت َغيػْ
َأوَّاٍب َحِفيٍظ، َمْن َخِشَي الرَّْٛتََن بِاْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيٍب، اْدُخُلوَىا ِبَسبَلـٍ 

فا١تزيد كما قاؿ ابو بكر  ﴾َك يَػْوـُ ا٠ْتُُلوِد، ٢َتُْم َما َيَشاُءوَف ِفيَها َوَلَديْػَنا َمزِيدٌ َذلِ 
 : ىو رؤية ا.  الصديق 
 والزيادة ىي:. ﴾لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا اٟتُْْسٌَت َوزِيَاَدةٌ  ﴿ُب سورة يونس: وقاؿ 

 رؤية ا تعاىل.
 اٞتنات ما طابت لذي العرفاف         وا   لوال   رؤية   الرٛتن   ُب  

 أعلى    نعيم    رؤية    وجهو           وخطابو    ُب   جنة   اٟتيواف
 وأشد شيء ُب العذاب حجابو           سبحانو   عن  ساكٍت  النَتاف
 وإذ رآه  ا١تؤمنوف  نسوا  الذي            ىم   فيو  ٦تا   نالت  العيناف

 عادوا  اىل            لذاتم   من   سائر   األلواف فإذا  توارى  عنهم 
 وا  ما  ُب  ىذه  الدنيا  ألذ            من   اشتياؽ  العبد   للرٛتن

 
 لئلنساف  وكذاؾ   رؤية  وجهو  سبحانو            ىي  أكمل اللذات

 نظر  العياف كما يرى القمراف    ويرونو   سبحانو  من   فوقهم        
 ينكره   اال   فاسد   االٯتاف    عن  رسوؿ  ا ل          را  تواتىذ
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 بسياقو  نوعاف  وتعػريضا ٫تا    القرآف    تصر٭تا             بو   وأتى
 جاء  بالقرآف تفسَت من قد     أتت ُب يونس          قد وىي الزيادة

 ببل كتمافذا  صهيب   يروي مسلم   بصحيحو           عنو  ورواه   
 

 االيقاف   ذو  وىو  ا١تزيد  كذاؾ  فسره  أبوبكر          ىو   الصديق 
 وعليو أصحاب الرسوؿ وتابعوىم          بعدىم    تبعية    االحساف

 
 ولقد   أتى    ذكر   اللقا   لربنا          الػرٛتن  ُب  سور من الفرقاف

 عن الرٛتن ـو قد حجبوا ولقد أتى ُب سورة  التطفيف  أف          الق
 اٟتيواف    فيدؿ    با١تفهـو    أف  ا١تؤمنيػن           يرونو    ُب   جنة

 األزماف  وبذا  استدؿ   الشافعي   وأٛتد           وسوا٫تا من عا١تي 
 

 الطرفاف ىذا    وأعبلىم    فناظر    ربو           ُب كل  يـو  وقتو   
 نقصاف  دين إذ           ليس ُب اٞتنات منلكن  أدناىم وما  فيهم  

 ألفاف    كاملتاف  فهو  الذي  تلفى  مسافة  ملكو          بسنيننا   
 القريب    الداين فَتى   ّٔا أقصاه حقا مثل رؤيتو          ألدناه     

 
 أو ما   ٝتعت  بأف  آخر أىلها          يعطيو رب لعرش ذو الغفراف

 يعا عشر أمػثاؿ         ٢تا   سبحاف   ذي االحسافأضعاؼ دنيانا ٚت
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 القرآف   وروى ابن ماجة مسندا عن جابر        خربا   وشاىده  ففي
 وتاف  بينا  ىم  ُب  عيشهم  وسرورىم         ونعيمهم   ُب   لذة  

 واذا   بنور  ساطع  قد   أشرقت        منو  اٞتناف  قصيها   والداين
 ؤوسهم   فرأوه   نور         الرب  ال  ٮتفى  على انسافرفعوا اليو  ر 

 واذا    برّٔم    تعاىل      فوقهم        قد جاء للتسليم   باإلحساف
 قاؿ    السبلـ   عليكم    فَتونو        جهرا تعاىل الرب ذو السلطاف

اللهم أنت السبلـ ومنك السبلـ  فبل ترد تلك التحية بأحسن من قو٢تم:"
 ". كت يا ذا اٞتبلؿ واالكراـتبار 

 أو ما   ٝتعت   منادي    االٯتاف       ٮتػػرب  عن  منادي جنة اٟتيواف
 يا  أىلها  لكم  لدى الرٛتن وعد       وىػو   منجزه   لكػم   بضماف
 قالوا   أما   بيضت  أوجهنا  كذا       أعمػالنا   أثقػلت   ُب    ا١تػيزاف

 اٞتنات       حػُت أجرتنا من مدخل  النَتاف   وكذاؾ   قد    أدخلتنا 
 فيقوؿ  عندي  موعد قد  آف  أف       أعطيكموه   برٛتػيت    وحنانػي
 فَتونو  من  بعد  كشف   حجابو      جهرا   روى  ذا  مسػلم  ببػياف

 
 ولقد أتانا ُب  الصحيحُت  اللذين      ٫تػا  أصػح  الكتب  بعد  قرآف

 الصدوؽ    جرير      البجلي  عمػن   جػاء   بالقرآف   برواية    الثقة
 اف     العباد    يرونو     سبحانو      رؤيا العيػاف  كما  يرى القمراف
 أوما     علمت   بأنو    سبحانو      حقػا   يكػلم    حزبػو    ّتنػاف
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 فيقوؿ   جل   جبللو  ىل   أنتم      راضوف قالوا  ٨تن  ذو  رضػواف
 ـ كيف ال  نرضى  وقد  أعطيتنا      ما  لػم  ينلػو  قط  من   انسافأ

 ىل   ٍب  شيء  غَت  ذا   فيكوف      أفضػل  منو  نسألو  من  ا١تنػاف
 فيقوؿ  أفضل  منو  رضواين   فبل      يغشاكم   سػخط  من  الرٛتػن

 يػدافسبق    بسبق    وا١تؤخر    ىهنا      متػأخػر    ُب    ذلػك   ا١ت
 واألقربوف  اىل  االماـ  فهم  أولو      الزلفػى   ىناؾ    فههنا  قػرباف
 قرب   بقرب    وا١تباعد     مثلو      بػعد   ببعد   حكمػة   الديػاف

 
 و٭تاضر الرٛتن  واحدىم  ٤تاضرة      اٟتبيب   يػقوؿ  يا  ابػن فػبلف

 بالذنػب   والعصيػاف   ىل تذكر  اليـو الذي  كنت  فيػو      مبػارزا 
 منو   اليو   ليس     ٍب    وساطة      ما  ذاؾ  توبيػخا  من  الرٛتػن
 لكن   يعّرفو   الذي    قد   نػػالو      من فضػلو  والعفو واالحساف
 فيقوؿ  رب   أما   مننت   بغفرة      قػدما  فانك  واسػع   الغفراف

 قد  أوصلتك اىل ال الدانػي     فيجيبو   الرٛتن    مغفرٌب    اليت 
ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ  ﴿فيا لذة األٝتاع بتلك ااضرة ويالذة األبصار بتلك ا١تناظرة 

 .﴾ نَاِضَرٌة، ِإىَل َربػَّْها نَاِظَرٌة، َوُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ بَاِسَرٌة، َتُظنُّ َأْف يُػْفَعَل َِّٔا َفاِقَرةٌ 
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 خامتت
استعن با واٚتع قواؾ ١تا ىناؾ وغمض  لسجنصاحيب افا ا يا 

العينُت واصرب ساعة لزماف، أال وإف ا١توت يطلبك فكن مستعدًا لو غَت فاٍر 
منو، واْتث عن األسباب ا١تنجية من عذابو، واىرب من السجن ا١تؤبد أقصد 

َوَما أَْدرَاَؾ  ،َكبلَّ ِإفَّ ِكَتاَب اْلُفجَّاِر َلِفي ِسجُّْتٍ ﴿"النار" اليت قاؿ ا ُب حقها 
 [.ٓٔ-ٚا١تطففُت:]﴾َوْيٌل يَػْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّْبُتَ  ،ِكَتاٌب َمْرُقوـٌ   ،َما ِسجُّْتٌ 

، بل عذاب دائم ليس منها مفر وال ٥ترج  سجن ليس فيو راحة وال نـو
َها َو٢تَُ ﴿قاؿ تعاىل:  ْم َعَذاٌب يُرِيُدوَف َأْف ٮَتُْرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُىْم ِٓتَارِِجَُت ِمنػْ

فالويل ١تن كاف من أىل النار عياذًا با حىت وإف كاف  [.ٖٚا١تائدة:]﴾ُمِقيمٌ 
من أنعم أىل األرض ُب الدنيا، والفوز كل الفوز من فاز ّتنة عرضها 

 السموات واألرض وإف كاف من أشقى أىل األرض ُب الدنيا، 
 ، ُب دار البقاءليس ُب دار الفناء بل فإف ميزاف السعادة والشقاء ليس ُب 

فَِبَما َأْغَويْػَتٍِت أَلَقْػُعَدفَّ ﴿فبل يغوينك الشيطاف الذي توعد بذلك فقاؿ: 
٢َتُْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم، ٍُبَّ آَلَتِيَػنػَُّهْم ِمْن بَػُْتِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أٯَْتَاهِنِْم 

َها َمْذُءوًما َمْدُحورًا َلَمْن  َوَعْن مَشَائِِلِهْم َواَل ٕتَُِد َأْكثَػَرُىمْ  َشاِكرِيَن، َقاَؿ اْخرُْج ِمنػْ
ُهْم أَلَْمؤَلَفَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْٚتَِعُتَ   [.ٛٔ-ٙٔاألعراؼ:]﴾تَِبَعَك ِمنػْ

َربّْ ﴿: أمامك سر دعوة يوسف  اتضحفإذا ُعِلَم ىذا، البد أف 
 [.ٖٖيوسف:]﴾ِو السّْْجُن َأَحبُّ ِإََلَّ ٦تَّا َيْدُعوَنٍِت ِإلَيْ 
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، فإنو قادر وفبل تفًت عن ذكر ا، وال تقنط من رٛتتو، وال تيأس من روح
على اخراجك من ىذا الضيق ولو اجتمعت اإلنس واٞتن على مضرتك فبل 

أال ٔتا قّدره ا عليك فإ٪تا ىي حياة واحدة فلتكن ُب سبيل ا،  وارض ٕتزع،
سجن أال فبل تفًت عن العبادة وتًتؾ ما  وإف منَّ ا عليك با٠تروج من ىذا ال

َوِإَذا َمسَُّكُم ﴿كنت تعملو ُب سجنك فتشابو ا١تشركُت الذين قاؿ ا فيهم: 
الضُّرُّ ُب اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَف ِإالَّ ِإيَّاُه فَػَلمَّا ٧َتَّاُكْم ِإىَل اْلبَػرّْ َأْعَرْضُتْم وََكاَف 

ْنَساُف َكُفوًرا  [.ٚٙء:]االسرا﴾اإْلِ
ْنَساَف ُضرّّ َدَعا َربَُّو ُمِنيًبا ِإلَْيِو ٍُبَّ ِإَذا َخوََّلُو ﴿ :وقاؿ ُب الزمر َوِإَذا َمسَّ اإْلِ

نِْعَمًة ِمْنُو َنِسَي َما َكاَف َيْدُعو ِإلَْيِو ِمْن قَػْبُل َوَجَعَل لِلَِّو أَْنَداًدا لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِلِو 
 [.ٛ]الزمر:﴾بًل ِإنََّك ِمْن َأْصَحاِب النَّارِ ُقْل َ٘تَتَّْع ِبُكْفرَِؾ َقِلي

ْنَساَف الضُّرُّ َدَعانَا ِٞتَْنِبِو َأْو َقاِعًدا َأْو َقاِئًما فَػَلمَّا  ﴿ وُب يونس: َوِإَذا َمسَّ اإْلِ
َما َكانُوا  َكَشْفَنا َعْنُو ُضرَُّه َمرَّ َكَأْف لَْ َيْدُعَنا ِإىَل ُضر  َمسَُّو َكَذِلَك زُيَّْن لِْلُمْسرِِفُتَ 

وبُت سبحانو أف من أسباب تفريج الكروب وإزلة  [.ٕٔ]يونس:﴾يَػْعَمُلوفَ 
 ،فَػَلْواَل أَنَُّو َكاَف ِمَن اْلُمَسبِّْحُتَ ﴿ ا٢تمـو كثرة ذكر ا ُب الرخاء، قاؿ تعاىل:

َعُثوفَ    [.ٖٗٔ،ٗٗٔ]الصافات:﴾َلَلِبَث ُب َبْطِنِو ِإىَل يَػْوـِ يُػبػْ
أف ٬تعلنا ٦تن ذا البحث من قرأه واطلع عليو و أسأؿ ا أف ينفع ّٔ

وصلى ا وسلم على سيدنا ٤تمد وآلو  يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو،
 وصحبو أٚتعُت وآخر دعوانا أف اٟتمد  رب العا١تُت.
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 اندعاء اجلايع يٍ انكخاب ًانسنت
  اللهػػم لػػك اٟتمػػد حػػىت ترضػػى ولػػك اٟتمػػد إذا رضػػيت ولػػك اٟتمػػد بعػػد

اٟتمد على كل حاؿ ، اللهم لك اٟتمد عدد ما خلقت ومػلء مػا  الرضى ولك
خلقػػت ولػػك اٟتمػػػد مػػل السػػماوات واألرض ومػػػا بينهمػػا ومػػلء مػػػا شػػئت مػػػن 

 شيء بعد.
  اللهم صػل علػى ٤تمػد وعلػى آؿ ٤تمػد كمػا صػليت علػى إبػراىيم وعلػى

آؿ إبراىيم انك ٛتيد ٣تيد  اللهم بارؾ على ٤تمد وعلػى آؿ ٤تمػد كمػا باركػت 
 راىيم وعلى آؿ إبراىيم انك ٛتيد ٣تيد.على إب

  سػػػػػَتِقيَم ، ِصػػػػػَراَط الَّػػػػػِذيَن أَنَعمػػػػػَت َعلَػػػػػيِهْم َغػػػػػَِت
ُ
اللهػػػػػم اىػػػػػِدنَا الصّْػػػػػَراَط ا١ت

غُضوِب َعَليِهْم َواَل الضَّالَُّْت.
َ
 ا١ت
  ِلَػَك َوِمػن َربػََّنا تَػَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَنَت السَِّميُع اْلَعِليُم، َربػََّنا َواْجَعْلنَػا ُمْسػِلَمُْت 

َنآ ِإنََّك أَنَت التػَّوَّاُب الػرَِّحيُم، َربػَّنَػ ا ُذرّْيَِّتَنا أُمًَّة مُّْسِلَمًة لََّك َوأَرِنَا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليػْ
 ربنا وعلمنا اْلِكَتاَب َواٟتِْْكَمَة وزكنا ِإنََّك أَنَت الَعزِيُز اَٟتِكيُم.

  َنْػَيا َحَسن ًة َوُب اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقنَػا َعػَذاَب النَّػاِر، َربػَّنَػا أَفْػرِْغ َربػََّنا آتَِنا ُب الدُّ
ًرا َوثَػبّْْت أَْقَداَمَنا َوانُصْرنَا َعَلى اْلَقْوـِ اْلَكاِفرِيَن. َنا َصبػْ  َعَليػْ

 ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربػََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصَُت، َربػََّنا اَل تُػَؤاِخْذنَا ِإف نَِّسػيَنا  َربػََّنا ٝتَِ
نَػػا ِإْصػػًرا َكَمػػا َٛتَْلتَػػُو َعلَػػى الَّػػِذيَن ِمػػن قَػْبِلنَػػا َربػَّنَػػا َواَل  َأْو َأْخطَْأنَػػا َربػَّنَػػا َواَل َٖتِْمػػْل َعَليػْ



 

112 

ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا ِبِو َواْعُف َعنَّػا َواْغِفػْر لَنَػا َواْرَٛتْنَػآ أَنػَت َمْوالَنَػا َفانُصػْرنَا َعلَػى  ُٖتَمّْ
 ْلَقْوـِ اْلَكاِفرِيَن.ا
  َربػَّنَػػا اَل تُػػزِْغ قُػُلوبَػنَػػا بَػْعػػَد ِإْذ َىػػَديْػتَػَنا َوَىػػْب لَنَػػا ِمػػن لَّػػُدنَك َرْٛتَػػًة ِإنَّػػَك أَنػػَت

 اْلَوىَّاُب، َربػََّنا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس لِيَػْوـٍ الَّ َرْيَب ِفيِو ِإفَّ اللََّو اَل ٮُتِْلُف اْلِميَعاَد.
  َّػاِىِديَن، ربػَّنَػا اْغِفػْر لَنَػا َربػََّنا آَمن نَػا َمػَع الشَّ ا ٔتَا أَنَزلَػْت َواتػَّبَػْعنَػا الرَُّسػوَؿ َفاْكُتبػْ

ُذنُوبَػَنا َوِإْسَرافَػَنا ُب أَْمرِنَا َوثَػبّْْت أَْقَداَمَنا وانُصػْرنَا َعلَػى اْلَقػْوـِ اْلَكػاِفرِيَن َوِقنَػا َعػَذاَب 
 النَّاِر.
  بَػػاِطبًل ُسػػْبَحاَنَك َفِقنَػػا َعػػَذاَب النَّػػاِر، َربػَّنَػػا ِإنَّػػَك َمػػن َربػَّنَػػا َمػػا َخَلْقػػَت َىػػذا

ْعنَػا ُمَناِديًػا يُػنَػاِدي  ُتْدِخِل النَّاَر فَػَقْد َأْخَزيْػَتُو َوَما لِلظَّاِلِمَُت ِمْن أَنَصاٍر، رَّبػََّنا ِإنػَّنَػا ٝتَِ
لَنَػا ُذنُوبَػنَػا وََكفّْػْر َعنَّػا َسػيَّْئاتَِنا َوتَػَوفػَّنَػا َمػَع  ِلئِلٯتَاِف َأْف آِمُنواْ ِبَربُّْكْم َفآَمنَّا َربػَّنَػا فَػاْغِفرْ 

األبْػػػَراِر، َربػَّنَػػا َوآتِنَػػا َمػػا َوَعػػدتػََّنا َعلَػػى ُرُسػػِلَك َواَل ُٗتْزِنَػػا يَػػػْوـَ اْلِقَياَمػػِة ِإنَّػػَك اَل ُٗتْلِػػُف 
 اْلِميَعاَد.

  َْىُلَهػػػا َواْجَعػػػل لَّنَػػػا ِمػػػن لَّػػػُدنَك َولِيِّػػػا َربػَّنَػػػا َأْخرِْجنَػػػا ِمػػػْن َىػػػِذِه اْلَقْريَػػػِة الظَّػػػالِِ أ
 َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصَتًا.

  ِنَػػػػػًة لّْْلَقػػػػػْوـ ًرا َوتَػَوفػَّنَػػػػػا ُمْسػػػػػِلِمَُت، َربػَّنَػػػػػا اَل َٕتَْعْلنَػػػػػا ِفتػْ نَػػػػػا َصػػػػػبػْ َربػَّنَػػػػػا أَفْػػػػػرِْغ َعَليػْ
 رِيَن.الظَّاِلِمَُت، َو٧َتَّْنا ِبَرْٛتَِتَك ِمَن اْلَقْوـِ اْلَكافِ 

  َربّْ اْجَعْلػػٍِت ُمِقػػيَم الصَّػػبَلِة َوِمػػن ُذرّْيَّػػيِت َربػَّنَػػا َوتَػَقبَّػػْل ُدَعػػاء، َربػَّنَػػا اْغِفػػْر َل
 َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنَُت يَػْوـَ يَػُقوـُ اٟتَِْساُب.

  ُر الرَّاِٛتَُِت، َربػََّنا آتَِنا ِمن لَّػُدنَك َرْٛتَػًة َربػََّنا آَمنَّا َفاْغِفْر لََنا َواْرَٛتَْنا َوأَنَت َخيػْ
 َوَىيّْْئ لََنا ِمْن أَْمرِنَا َرَشًدا.
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  َربػَّنَػػػا اْصػػػِرْؼ َعنَّػػػا َعػػػَذاَب َجَهػػػنََّم ِإفَّ َعػػػَذابَػَها َكػػػاَف َغَراًمػػػا ، ِإنػََّهػػػا َسػػػاءْت
ُمْستَػَقرِّا َوُمَقاًما، ربنػا وال ٕتعلنػا مػن ا١تسػرفُت وال ٕتعلنػا مػن ا١تقػًتين، ربنػا وأبػدؿ 

اتِنا َحَسػػَناٍت، ربنػػا وال ٕتعلنػػا مػػن الػػذين َيْشػػَهُدوَف الػػزُّوَر واجعلػػن مػػن الػػذين َسػػيّْئَ 
ِػْم لَْ ٮتَِػرُّوا  ػُروا ِبآيَػاِت َرّّْٔ ِإَذا َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِكَراًما، ربنػا اجعلنػا مػن الَّػِذيَن ِإَذا ذُكّْ

َهػػػا ُصػػػمِّا َوُعْمَيانًػػػا، َربػَّنَػػػا َىػػػْب لَنَػػػا ِمػػػْن أَ  ْزَواِجنَػػػا َوُذرّْيَّاتِنَػػػا قُػػػػرََّة َأْعػػػُُتٍ َواْجَعْلنَػػػا َعَليػْ
 لِْلُمتَِّقَُت ِإَماًما.

  َربػَّنَػػا أََمتػَّنَػػا اثْػَنتَػػػُْتِ َوَأْحيَػْيتَػنَػػا اثْػَنتَػػػُْتِ َفاْعتَػَرفْػنَػػا بِػػُذنُوبَِنا فَػَهػػْل ِإىَل ُخػػُروٍج مّْػػن
نَ  ْلَنا َوِإلَْيَك أَنَػبػْ َنًة لّْلَّػِذيَن  َسِبيٍل، رَّبػََّنا َعَلْيَك تَػوَكَّ ا َوِإلَْيَك اْلَمِصَُت ، َربػََّنا ال َٕتَْعْلَنا ِفتػْ

َك َكَفُروا َواْغِفْر لََنا َربػََّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اٟتَِْكيُم، َربػََّنا أ٘تِْْم لَنَػا نُوَرنَػا َواْغِفػْر لَنَػا ِإنَّػ
 َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر.

 ي فَػػاْغِفْر َل فَػَغَفػػَر لَػػُو ِإنَّػػُو ُىػػَو اْلَغُفػػوُر الػػرَِّحيُم، رَّبّْ َربّْ ِإينّْ ظََلْمػػُت نَػْفِسػػ
 َأُعوُذ ِبَك ِمْن ٫َتََزاِت الشََّياِطُِت، َوَأُعوُذ ِبَك َربّْ َأف ٭َتُْضُروِف.

  ََل َربّْ َأْوزِْعٍِت َأْف َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنْػَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْف َأْعم
َصػػػاِٟتًا تَػْرَضػػػاُه َوأَْدِخْلػػػٍِت ِبَرْٛتَتِػػػَك ُب ِعبَػػػاِدَؾ الصَّػػػاِٟتَُِت َوَأْصػػػِلْح َل ُب ُذرّْيَّػػػيِت ِإينّْ 

 تُػْبُت ِإلَْيَك َوِإينّْ ِمَن اْلُمْسِلِمَُت.
  ََربّْ ابْػػِن َل ِعنػػَدَؾ بَػْيتًػػا ُب اْٞتَنَّػػِة َو٧َتّْػػٍِت ِمػػن الطػػاغوت َوَعَملِػػِو َو٧َتّْػػٍِت ِمػػن 

اْلَقػػْوـِ الظَّػػاِلِمَُت، َربّْ اْجَعْلػػٍِت ُمِقػػيَم الصَّػػبَلِة َوِمػػن ُذرّْيَّػػيِت َربػَّنَػػا َوتَػَقبَّػػْل ُدَعػػاء، َربػَّنَػػا 
اْغِفػػْر َل َوِلَوالِػػَديَّ َولِْلُمػػْؤِمِنَُت يَػػػْوـَ يَػُقػػوـُ اٟتَِْسػػاُب، رَّبّْ أَنػػزِْلٍِت ُمنػػَزاًل مَُّبارًَكػػا َوأَنػػَت 

ُر اْلُمنزِِلُتَ   .َخيػْ
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  رَّبّْ أَْدِخْلٍِت ُمػْدَخَل ِصػْدٍؽ َوَأْخػرِْجٍِت ٥ُتْػرََج ِصػْدٍؽ َواْجَعػل َلّْ ِمػن لَّػُدنَك
ُر الرَّاِٛتَُِت.  ُسْلطَانًا نَِّصَتًا ، رَّبّْ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخيػْ

  ََْعػػْل ُب قُػُلوبِنَػػا ِغػػبلِّ َربػَّنَػػا اْغِفػػْر لَنَػػا َوإِلْخَوانِنَػػا الَّػػِذيَن َسػػبَػُقونَا بِاإِلٯتَػػاِف َوال ٕت
 لّْلَِّذيَن آَمُنوا َربػََّنا ِإنََّك َرُؤوٌؼ رَِّحيٌم.

  َربّْ اْشرَْح َل َصْدرِي ، َوَيسّْْر َل أَْمرِي، َواْحُلْل ُعْقَدًة مّْن لَّْسػاين يَػْفَقُهػوا
َوِإالَّ تَػْغِفػْر َل َوتَػػْرَٛتٍِْت  قَػْوَل ، َربّْ ِإينّْ َأُعوُذ ِبَك َأْف َأْسأََلَك َمػا لَػْيَس َل بِػِو ِعْلػمٌ 

 َأُكن مَّْن ا٠ْتَاِسرِيَن.
  رَّبّْ ال تَػػػػَذْر َعلَػػػػى اأَلْرِض ِمػػػػَن اْلَكػػػػاِفرِيَن َديَّػػػػارًا، ِإنَّػػػػَك ِإف تَػػػػَذْرُىْم ُيِضػػػػلُّوا

بَػْيػيِتَ ُمْؤِمنًػا  ِعَباَدَؾ َوال يَِلُدوا ِإالَّ َفاِجًرا َكفَّارًا، َربّْ اْغِفْر َل َوِلَوالِػَديَّ َوِلَمػن َدَخػلَ 
 َولِْلُمْؤِمِنَُت َواْلُمْؤِمَناِت َوال َتزِِد الظَّاِلِمَُت ِإالَّ تَػَبارًا.

  اللهم إين َأُعػوُذ بػك ِمػن َشػرّْ َمػا َخَلَقػَت، وَأُعػوُذ بػك مػن َشػرّْ َغاِسػٍق ِإَذا
َحاِسػػٍد ِإَذا  َوقَػػَب، وَأُعػػوُذ بػػك مػػن َشػػرّْ النػَّفَّاثَػػاِت ُب اْلُعَقػػِد، وَأُعػػوُذ بػػك مػػن َشػػرّْ 

 َحَسَد، 
  اللهم إين َأُعوُذ بك ِمن َشرّْ اْلَوْسَواِس ا٠ْتَنَّاِس، الَِّذي يُػَوْسػِوُس ُب ُصػُدوِر

 النَّاِس، ِمَن اْٞتِنَِّة َوالنَّاِس.
  اللَُّهػػػمَّ لػػػك أسػػػلمت وبػػػك آمنػػػت وعليػػػك توكلػػػت وإليػػػك أنبػػػت وبػػػك

أسػػررت ومػػا خاصػػمت وإليػػك حاكمػػت فػػاغفر َل مػػا قػػدمت ومػػا أخػػرت ومػػا 
 أعلنت أنت ا١تقدـ وأنت ا١تؤخر ال إلو إال أنت.

  اللَُّهػػػمَّ يػػػا مقلػػػب القلػػػوب ثبػػػت قلػػػيب علػػػى دينػػػك، ويػػػا مصػػػرؼ القلػػػوب
 صرؼ قلوبنا على طاعتك.
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  َّاللَُّهمَّ باعد بيٍت وبُت خطاياي كما باعدت بػُت ا١تشػرؽ وا١تغػرب، اللَُّهػم
 نس.نقٍت من ا٠تطايا كما ينقى الثوب األبيض من الد

  ،اللَُّهػػمَّ أسػػألك حبػػك وحػػب مػػن ٭تبػػك وحػػب عمػػل يقػػربٍت إىل حبػػك
 اللَُّهمَّ اغفر َل وارٛتٍت وارزقٍت واجربين وارفعٍت وعافٍت واعف عٍت.

  ،اللَُّهػػمَّ أرنػػا اٟتػػق حقػػاً وارزقنػػا اتباعػػو وأرنػػا الباطػػل بػػاطبًل وارزقنػػا اجتنابػػو
 زقٍت علما تنفعٍت بو.اللَُّهمَّ انفعٍت ٔتا علمتٍت وعلمٍت ما ينفعٍت وار 

  اللَُّهػػػمَّ أنػػػت ريب ال إلػػػو إال أنػػػت خلقتػػػٍت وأنػػػا عبػػػدؾ وأنػػػا علػػػى عهػػػدؾ
ووعدؾ ما استطعت أبوء لػك بنعمتػك وأبػوء لػك بػذنيب فػاغفر َل فإنػو ال يغفػر 

 الذنوب إال أنت أعوذ بك من شر ما صنعت.
 جاؿ اللَُّهمَّ إين أعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ بك من فتنة ا١تسيح الػد

 وأعوذ بك من فتنة ايا وفتنة ا١تمات.
  اللَُّهػػمَّ إين أعػػوذ بػػك مػػن قلػػب ال ٮتشػػع ودعػػاء ال يسػػمع ومػػن نفػػس ال

 تشبع ومن علم ال ينفع أعوذ بك من ىؤالء األربع.
  ، اللَُّهمَّ أحيٍت مػا كانػت اٟتيػاة خػَتًا َل وتػوفٍت إذا كانػت الوفػاة خػَتًا َل

 وحسن عبادتك. اللَُّهمَّ أعٍت على ذكرؾ وشكرؾ
  ،اللَُّهمَّ إين أعوذ بك مػن ا٢تػم واٟتػزف، والعجػز والكسػل، والبخػل واٞتػِب

 وضلع الدين، وغلبة الرجاؿ.
  اللَُّهمَّ أسألك خَت مػا سػألك عبػدؾ ورسػولك ٤تمػد وأعػوذ بػك مػن شػر

 .ما استعاذ منو عبدؾ ورسولك ٤تمد 
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 غيث فأصػلح َل شػأين كلػو وال تكلػٍت اللَُّهمَّ يا حػي يػا قيػـو برٛتتػك نسػت
إىل نفسػػػي طرفػػػة عػػػُت ، اللَُّهػػػمَّ أسػػػألك العفػػػو والعافيػػػة ُب ديػػػٍت ودنيػػػاي وأىلػػػي 

 وماَل.
  اللَُّهػػػمَّ إين أسػػػألك مػػػن ا٠تػػػَت كلػػػو عاجلػػػو وآجلػػػو مػػػا علمػػػت منػػػو ومػػػا ل

أعلػػػم وأعػػػوذ بػػػك مػػػن الشػػػر كلػػػو عاجلػػػو وآجلػػػو مػػػا علمػػػت منػػػو ومػػػا ل أعلػػػم 
قػرب إليهػا مػن قػوؿ أو عمػل وأعػوذ بػك مػن النػار ومػا قػرب وأسألك اٞتنػة ومػا 

 إليها من قوؿ أو عمل.
  اللَُّهػػمَّ إين أعػػوذ بػػك مػػن العجػػز والكسػػل والبخػػل وا٢تػػـر والقسػػوة والغفلػػة

و الذلة وا١تسكنة وأعوذ بك من الفقػر والكفػر والشػرؾ والنفػاؽ والسػمعة والريػاء 
 ذاـ و سيئ األسقاـ.وأعوذ بك من الصمم والبكم واٞتنوف والربص واٞت

  اللَُّهػػمَّ إين أسػػػألك ا٢تػػػدى والتقػػى والعفػػػاؼ والغػػػٌت، اللَُّهػػمَّ كمػػػا حسػػػنت
ػػن ُخُلقػػي ، اللَُّهػػمَّ اجعػػل القػػرآف ربيػػع قلػػيب ، ونػػور صػػدري ، وجػػبلء  َخْلِقػػي حسّْ

 ُحزين، وذىاب ٫تّْي.
 
 ا اللَُّهػػمَّ ألّْػػف بػػُت قلوبنػػا، وأصػػلح ذات بيننػػا، واىػػدنا سػػبل السػػبلـ، و٧تنػػ

من الظلمات إىل النور، وجنبنا الفواحش ما ظهػر منهػا ومػا بطػن، وبػارؾ لنػا ُب 
أٝتاعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، 

 واجعلنا شاكرين لنعمك مثنُت ّٔا عليك قابلُت ٢تا وأ٘تها علينا.
 وما أعلنت أنت ا١تقدـ  اللَُّهمَّ اغفر َل ما قدمت وما أخرت وما أسررت

 وأنت ا١تؤخر وأنت على كل شيء قدير.
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  اللَُّهػػمَّ اجعلػػٍت لػػك شػػاكرا، لػػك ذاكػػرا، لػػك راىبػػا، لػػك مطواعػػا، إليػػك
٥تبتا أو منيبا، رب تقبل توبيت، واغسػل حػوبيت، وأجػب دعػوٌب، وثبػت حجػيت، 

 واىد قليب، وسدد لساين، واسلل سخيمة قليب.
 د الػػػببلء، ودرؾ الشػػػقاء، وسػػػوء القضػػػاء، اللَُّهػػػمَّ إين أعػػػوذ بػػػك مػػػن جهػػػ

ومشاتة األعداء ، اللَُّهمَّ اغفر َل خطأي وعمدي وىػزَل وجػدي وال ٖتػرمٍت بركػة 
 ما أعطيتٍت وال تفتٍت فيما حرمتٍت.

  َّاللَُّهػػمَّ اكفػػٍت ْتبللػػك عػػن حرامػػك واغنػػٍت بفضػػلك عمػػن سػػواؾ. اللَُّهػػم
مػن طاعتػك مػا تبلغنػا بػو اقسم لنا من خشػيتك مػا ٭تػوؿ بيننػا وبػُت معاصػيك و 

جنتػػك ومػػن اليقػػُت مػػا تػػوف بػػو علينػػا مصػػيبات الػػدنيا ومتعنػػا بأٝتاعنػػا وأبصػػارنا 
وقوتنا ما أحييتنا واجعلو الوارث منػا واجعػل ثأرنػا علػى مػن ظلمنػا وانصػرنا علػى 
من عادانا وال ٕتعل مصيبتنا ُب ديننا وال ٕتعػل الػدنيا أكػرب ٫تنػا وال مبلػغ علمنػا 

 نا من ال يرٛتنا.وال تسلط علي
  اللَُّهػػػمَّ أعػػػوذ برضػػػاؾ مػػػن سػػػخطك ؤتعافاتػػػك مػػػن عقوبتػػػك وأعػػػوذ بػػػك

 منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
  اللَُّهػمَّ إنػػك عفػو ٖتػػب العفػو فػػاعف عػػٍت  اللهػم قػػٍت عػذابك يػػـو تبعػػث

 عبادؾ، اللَُّهمَّ إين أسألك فعل ا٠تَتات وترؾ ا١تنكرات وحب ا١تساكُت.
  اللَُّهػػػػمَّ ر ، ب اغفػػػػر وارحػػػػم وٕتػػػػاوز عمػػػػا تعلػػػػم إنػػػػك أنػػػػت األعػػػػز األكػػػػـر

 اجعلٍت مفتاحاً للخَت مغبلقاً للشر اللَُّهمَّ واكتب اإلٯتاف ُب قليب.
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 وأعػػػػػػز الدولػػػػػػة  اللَُّهػػػػػػمَّ انصػػػػػػر آّاىػػػػػػدين ُب سػػػػػػبيلك ُب ُب كػػػػػػل مكػػػػػػاف
ف واربػػط علػػى قلػػوب أبناءىػػا وألػػف بػػُت قلػػؤّم وداوي جػػر٭تهم واشػػ اإلسػػبلمية

مريضػػػهم واجػػػرب كسػػػَتىم واطعػػػم جػػػائعهم وأمّْػػػن خػػػائفهم وسػػػدد رمػػػيهم واٚتػػػع 
علػػى اٟتػػق كلمػػتهم وفػػك قيػػد اسػػَتىم وارحػػم موتػػاىم وتقبػػل شػػهدائهم يػػا رب 

 .العا١تُت
  َّأو دؿَّ  وطبعػػػو ونشػػػره وقػػػرأه ىػػػذا البحػػػث ارحػػػم واغفػػػر ١تػػػن كتػػػب اللَُّهػػػم

  ٞتنة برٛتتك يا أرحم الراٛتُت .اللَُّهمَّ ٕتاوز عن سيئاتم وارزقنا وإياىم ا، عليو
  ػا َيِصػُفوَف ، َوَسػبلـٌ َعلَػى اْلُمْرَسػِلَُت ، َواٟتَْْمػُد ُسْبَحاَف َربَّْك َربّْ اْلِعزَِّة َعمَّ

 لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمَُت .

 ابٌيثنى انشايي                                                                

 ىـ1431شعبا11ٌ
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 2كاز انصباح ًاملساءأذ
الّلُو اَل ِإلَػَو ِإالَّ ُىَو اٟتَْيُّ اْلَقيُّوـُ اَل ﴿أعوذ با من الشيطاف الرجيم  -٘ٚ

تَْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل نَػْوـٌ لَُّو َما ُب السََّماَواِت َوَما ُب اأَلْرِض َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع 
 أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ٭تُِيطُوَف ِبَشْيٍء مّْْن ِعْلِمِو ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِِو يَػْعَلُم َما بَػُْتَ 

ِإالَّ ٔتَا َشاء َوِسَع ُكْرِسيُُّو السََّماَواِت َواأَلْرَض َواَل يَػُؤوُدُه ِحْفظُُهَما َوُىَو اْلَعِليُّ 
 3﴾اْلَعِظيُم 

الصََّمُد*لَْ يَِلْد وََلْ  ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد*اللَّوُ ﴿ بسم ا الرٛتن الرحيم  -ٙٚ
ُقْل َأُعوُذ ِبَربّْ اْلَفَلِق  ﴿بسم ا الرٛتن الرحيم  ﴾يُوَلْد * وَلَْ َيُكن لَُّو ُكُفواً َأَحدٌ 

* ِمن َشرّْ َما َخَلَق *َوِمن َشرّْ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب * َوِمن َشرّْ النػَّفَّاثَاِت ُب اْلُعَقِد * 
ُقْل َأُعوُذ ِبَربّْ النَّاِس * ﴿بسم ا الرٛتن الرحيم  ﴾َذا َحَسَد َوِمن َشرّْ َحاِسٍد إِ 

َمِلِك النَّاِس * ِإَلِو النَّاِس *ِمن َشرّْ اْلَوْسَواِس ا٠ْتَنَّاِس * الَِّذي يُػَوْسِوُس ُب ُصُدوِر 
 4)ثبلث مرات ( ﴾النَّاِس * ِمَن اْٞتِنَِّة َوالنَّاسِ 

ٟتمد ، ال إلو إال ا وحده ال أصبحنا وأصبح ا١تلك ، وا" -ٚٚ
شريك لو، لو ا١تلك ولو اٟتمد وىو على كل شيء قدير، ربّْ أسألك خَت ما 

                                                 
منقوؿ من كتاب حصن ا١تسلم من أذكار الكتاب والسنة ١تؤلفو سعيد بن علي بن وىف  -ٖ

 القحطاين.
 .أجَت منهم حىت يصبح أخرجو اٟتاكممن قا٢تا حُت ٯتسي  ٕ٘٘آية  سورة البقرة ، -ٗ
والًتمذي  ٕٕٖ/ ٗمن قا٢تا ثبلث مرات حُت يصبح وحُت ٯتسي كفتو من كل شيء . أبو داود  -٘
 ٕٛٔ/ ٖوانظر صحيح الًتمذي ٚٙ٘/ ٘
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ُب ىذا اليـو وخَت ما بعده وأعوذ بك من شر ما ُب ىذه الليلة وشر ما بعدىا 
ربّْ أعوذ بك من الكسل وسوء الكرب، ربَّ أعوذ بك من عذاٍب ُب النار 

 .5"وعذاب ُب القرب
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك ٨تيا وبك ٪توت وإليك " -ٛٚ

 6"النشور
اللهم أنت ريب ال إلو إال أنت َخَلقتٍت وأنا َعْبُدؾ وأنا على " -ٜٚ

عهدؾ ووعدؾ ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك 
 7"على وأبوء بذنيب فاغفر َل فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت

أصبحت أشهدؾ وأشهد ٛتلة عرشك ، ومبلئكتك  اللهم إين -ٓٛ
وٚتيع خلقك ، أنك أنت ا ال إلو إال أنت وحدت ال شريك لك ، وأف 

 8" ) أربع مرات (٤تمداً عبدؾ ورسولك
اللهم ما أصبح يب من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدؾ ال  -ٔٛ

 9" شريك لك ، فلك اٟتمد ولك الشكر

                                                 

 ٕٛٛٓ/ ٗمسلم  -ٙ
 ٕٗٔ/ ٖوانظر صحيح الًتمذي  ٙٙٗ/ ٘الًتمذي  -ٚ
ا حُت ٯتسي فمات من ليلتو دخل اٞتنة ، وكذلك إذا أصبح أخرجو البخاري من قا٢تا موقنًا ّٔ -ٛ
ٚ/ٔ٘ٓ  
 ٖٚٔ/ ٗمن قا٢تا حُت يصبح وحُت ٯتسي أربع مرات أعتقو ا من النار . أخرجو أبو داود  -ٜ

 ٓٚ، وابن السٍت برقم ٜوالنسائي ُب عمل اليـو والليلة برقم  ٕٔٓٔوالبخاري ُب األدب ا١تفرد برقم 
 ٖٕاحة الشيخ ابن باز إسناد النسائي وأيب داود ُب ٖتفة األخيار ص وحسن ٝت
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اللهم عافٍت ُب ٝتعي، اللهم عافٍت ُب  اللهم عافٍت ُب َبَدين،" -ٕٛ
بصري، ال إلو إال أنت .اللهم إين أعوذ بك من الكفر، والفقر، اللهم إين أعوذ 

 .10" )ثبلث مرات(بك من عذاب القرب ال إلو إال أنت
 حسيب ا ال إلو إال ىو عليو توكلت وىو رب العرش العظيم" -ٖٛ

 11")سبع مرات (
ية ُب الدنيا واآلخرة،اللهم إين أسألك العفو اللهم إين أسألك العاف"-ٛٗ

والعافية ُب ديٍت ودنياي وأىلي وماَل،اللهم اسًت عوراٌب وآمن روعاٌب، اللهم 
احفظٍت من بُت يديَّ ومن خلفي وعن ٯتيٍت وعن مشاَل ومن فوقي وأعوذ 

 . 12"بعظمتك أف أغتاؿ من ٖتيت

                                                                                                                                                         

من قا٢تا حُت يصبح فقد أدي شكر يومو ، ومن قا٢تا حُت ٯتسى فقد أدى شكر ليلتو .  -ٓٔ
وابن حباف ))  ٔٗوابن السٍت برقم ٚ، والنسائي ُب عمل اليـو والليلة برقم  ٖٛٔ/ٗأخرجو أبو داود 

 .ٕٗابن باز إسناده ُب ٖتفة األخيار صوحسن ٖٕٔٙموارد(( رقم 
وابن السٍت برقم ٕٕوالنسائي ُب عمل اليـو والليلة برقم  ٕٗ/ ٘، وأٛتد ٕٖٗ/ ٗأبو داود  -ٔٔ

  ٕٙوالبخاري ُب األدب ا١تفرد وحسن العبلمة ابن باز ُب ٖتفة األخيار صٜٙ
نيا واآلخرة .أخرجو ابن من قا٢تا حُت يصبح وٯتسي سبع مرات كفاه ا ما أ٫تو من أمر الد -ٕٔ

،وصحح إسناده شعيب وعبد القادر األرناؤوط . انظر ٕٖٔ/ٗمرفوعًا وأبو موقوؼ ٔٚالسٍت برقم 
 ٖٙٚ/ ٕزاد ا١تعاد 

 ٕٖٖ/ٕأبو داود وابن ماجو وانظر صحيح ابن ماجو  -ٖٔ
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واألرض، رب كل  اللهم َعاِلَ الغيب والشَّهادة، فاطر السموات"-٘ٛ
شيء ومليكو، أشهد أف ال إلو إال أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر 

 .13"الشيطاف وشركو وأف اقًتؼ على نفسي سوًءا أو أُجره إىل مسلم
بسم ا الذي ال يضرُّ مع اٝتو شيء ُب األرض وال ُب السماء " -ٙٛ

 ) ثبلث مرات(  14"وىو السميع العليم
 15مرات( ٖ)"  نبياً  وباإلسبلـ ديناً ؤتحمد رضيت با رباً ، " -ٚٛ

يا حي يا قيـو برٛتتك أستغيث أصلح َل شأين ُكلو وال َتِكْلٍت " -ٛٛ 
 .16"إىل نفيس طرفة عُت

أصبحنا وأصبح ا١تلك  رب العا١تُت، اللهم إين أسألك خَت ىذه  -ٜٛ
: فتحو، ونصره ،ونوره ،وبركتو، وىداه، وأعوذ بك من شر ما فيو وشر ما  اليـو

 17"بعده

                                                 
 ٕٗٔ/ ٖالًتمذي وأبو داود .انظر :صحيح الًتمذي -ٗٔ
/ ٘والًتمذي  ٖٕٖ/ ٗاً إذا أمسى ل يضره شيء أخرجو أبو داود من قا٢تا ثبلثاً إذا أصبح وثبلث -٘ٔ

وحسن إسناده العبلمة ابن باز ُب ٖتفة  ٕٖٖ/ٕوابن ماجو وأٛتد . انظر : صحيح ابن ماجو  ٘ٙٗ
 ٜٖاألخيار ص

/ ٗمن قا٢تا ثبلثًا حُت يصبح وحُت ٯتسي كاف حقًا على ا أف يرضيو يـو القيامة . أٛتد  -ٙٔ
والًتمذي  ٛٔٗ/ٗوأبو داود  ٛٙوابن السٍت برقم  ُٗب عمل اليـو والليلة برقم والنسائي  ٖٖٚ

   ٜٖوحسنو ابن باز ُب ٖتفة األخيار ص  ٘ٙٗ/٘
 ٖٕٚ/ٔوانظر صحيح الًتغيب والًتىيب  ٘ٗ٘/ ٔاٟتاكم وصححو ووافقو الذىيب   -ٚٔ
  ٖٕٚ/ ٕزاد ا١تعاد وحسن إسناده شعيب وعبد القادر األرناؤوط ُب ٖتقيق  ٕٕٖ/ ٗأبو داود  -ٛٔ
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وكلمة اإلخبلص، ودين نبيَّنا ٤تمد  أصبحنا على فطرة اإلسبلـ" -ٜٓ
 18"وملَّة أبينا إبراىيم حنيفاً مسلماً وما كاف من ا١تشركُت. 

 .19")مائة مرة (سبحاف ا وْتمدهمن قاؿ :" -ٜٔ
ال إلو إال ا وحده ال شريك لو ،لو ا١تلك ولو اٟتمد وىو على  " -ٕٜ

 21) أو مرة واحدة عند الكسل(20") عشر مرات(يركل شيء قد
ال إلو إال ا وحده ال شريك لو ،لو ا١تلك ولو اٟتمد وىو على كل " -ٖٜ

 22")مائة مرة إذا أصبح (شيء قدير
سبحاف ا وْتمده عدد خلقِو وِرَضا نفِسِو وزِنُة َعرِشِو وِمداد  " -ٜٗ
 23") ثبلث مرات إذا أصبح (كلماتو

                                                 
/ ٗوانظر : صحيح اٞتامع  ٖٗوابن السٍت ُب عمل اليـو والليلة برقم  ٚٓٗو ٙٓٗ/ ٖأٛتد  -ٜٔ

ٕٜٓ . 
من قا٢تا مائة مرة حُت يصبح وحُت ٯتسي ل يأت أحد يـو القيامة بأفضل ٦تا جاء بو إال أحد  -ٕٓ

 ٕٔٚٓ/  ٗقاؿ مثل ما قاؿ أو زاد رواه مسلم
،وٖتفة  ٕٕٚ/ٔوانظر :صحيح الًتغيب والًتىيب  ٕٗاليـو والليلة برقم  النسائي ُب عمل -ٕٔ

 ٕ٘٘،حديث رقم  ٙٗٔوانظر فضلها ُب صٗٗاألخيار البن باز ص
 ٕٓٚ/ٔوانظر :صحيح الًتغيب والًتىيب  ٓٙ/ٗوابن ماجو وأٛتد  ٜٖٔ/ٗأبو داود  -ٕٕ

 ٖٚٚ/ ٕوزاد ا١تعاد  ٖٖٔ/ٕ، وصحيح ابن ماجو  ٜٚ٘/ٖ،صحيح أبو داود 
من قا٢تا مائة مرة ُب يـو كانت لو عدؿ عشر رقاب، وكتب لو مائة حسنة ،و٤تيت عنو مائة  -ٖٕ

سيئة ، وكانت حرزًا من الشيطاف يومو ذلك حىت ٯتسي ،ول يأت أحد بأفضل ٦تا جاء بو إال أحد 
 ٕٔٚٓ/ٗ،ومسلم ٜ٘/ٗعمل أكثر من ذلك . البخاري 

 ٜٕٓٓ/ٗمسلم  -ٕٗ
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" ) إذا  ، وعمبًل متقببلً أسألك علمًا نافعاً، ورزقًا طيباً  اللهم إين"  -ٜ٘
 24أصبح ( 

  25" )مائة مرة ُب اليـو ( أستغفر ا وأتوب إليو"-ٜٙ
 .26" ) ثبلث إذا أمسى(أعوذ بكلمات ا التامات من شر ما خلق" -ٜٚ
 27" )عشر مرات ( اللهم صل وسلم على نبينا ٤تمد"  -ٜٛ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
وحسن إسناده عبد القادر ٕٜ٘وابن ماجو برقم ٗ٘مل اليـو والليلة برقم أخرجو ابن السٍت ُب ع -ٕ٘

 ٖ٘ٚ/ٕوشعيب األرناؤوط ُب ٖتقيق زاد ا١تعاد 
 ٕ٘ٚٓ/ ٗ، ومسلم  ٔٓٔ/ ٔٔالبخاري مع الفتح  -ٕٙ
والنسائي ُب  ٜٕٓ/ٕمن قا٢تا حُت ٯتسي ثبلث مرات ل تضره ٛتة تلك الليلة أخرجو أٛتد  -ٕٚ

، وصحيح ابن ٚٛٔ/ٖوانظر : صحيح الًتمذي ٛٙوابن السٍت برقم  ٜٓ٘قم عمل اليـو والليلة بر 
 .٘ٗوٖتفة األخيار ص ٕٙٙ/ٕماجو 

 من صلى علي حُت ُيصبح عشراً ، وحُت ٯُتسي عشراً أدركتُو شفاعيت يـو القيامة"... -ٕٛ
 ٖٕٚ/ٔوصحيح الًتغيب والًتىيب  ٕٓٔ/ ٓٔرواه الطرباين بإسنادين أحد٫تا جيد ، انظر الزائد 
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 28أذكاز اننٌو -22
ُقْل ُىَو اللَُّو ﴿ "٬تمع كفيو ٍب ينفث فيهما فيقرأ:بسم ا الرٛتن الرحيم-ٜٜ

 ﴿بسم ا الرٛتن الرحيم  ﴾َأَحٌد*اللَُّو الصََّمُد*لَْ يَِلْد وَلَْ يُوَلْد * وَلَْ َيُكن لَُّو ُكُفواً َأَحدٌ 
َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب * َوِمن َشرّْ  ُقْل َأُعوُذ ِبَربّْ اْلَفَلِق * ِمن َشرّْ َما َخَلَق *َوِمن َشرّْ 

ُقْل َأُعوُذ ﴿بسم ا الرٛتن الرحيم  ﴾النػَّفَّاثَاِت ُب اْلُعَقِد * َوِمن َشرّْ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد 
ِبَربّْ النَّاِس * َمِلِك النَّاِس * ِإَلِو النَّاِس *ِمن َشرّْ اْلَوْسَواِس ا٠ْتَنَّاِس * الَِّذي يُػَوْسِوُس ُب 

ٍب ٯتسح ّٔما ما استطاع من جسده يبدأّٔما على  ﴾ُدوِر النَّاِس * ِمَن اْٞتِنَِّة َوالنَّاسِ صُ 
 29رأسو ووجهو وما أقبل من جسده" ) يفعل ذلك ثبلث مرات (

الّلُو اَل ِإلَػَو ِإالَّ ُىَو اٟتَْيُّ اْلَقيُّوـُ اَل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل نَػْوـٌ لَُّو َما ُب ﴿ -ٓٓٔ
اَواِت َوَما ُب اأَلْرِض َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِِو يَػْعَلُم َما بَػُْتَ أَْيِديِهْم َوَما السَّمَ 

َخْلَفُهْم َواَل ٭تُِيطُوَف ِبَشْيٍء مّْْن ِعْلِمِو ِإالَّ ٔتَا َشاء َوِسَع ُكْرِسيُُّو السََّماَواِت َواأَلْرَض َوالَ 
 30﴾ا َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم يَػُؤوُدُه ِحْفظُُهمَ 

آَمَن الرَُّسوُؿ ٔتَا أُنزَِؿ ِإلَْيِو ِمن رَّبِّْو َواْلُمْؤِمُنوَف ُكلّّ آَمَن ِبالّلِو َوَمآلِئَكِتِو ﴿ -ٔٓٔ
ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنكَ  َربػََّنا َوِإلَْيَك  وَُكُتِبِو َوُرُسِلِو اَل نُػَفرُّْؽ بَػُْتَ َأَحٍد مّْن رُُّسِلِو َوَقاُلوْا ٝتَِ

َها َما اْكَتَسَبْت َربػََّنا الَ  اْلَمِصَُت * اَل ُيَكلُّْف الّلُو نَػْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها ٢َتَا َما َكَسَبْت َوَعَليػْ
                                                 

منقوؿ من كتاب حصن ا١تسلم من أذكار الكتاب والسنة ١تؤلفو سعيد بن علي بن وىف  29
 القحطاين.

 ٖٕٚٔ/ٗومسلم ٕٙ/ٜالبخاري مع الفتح  -ٖٓ
من قرأىا إذا أوى إىل فراشو فإنو لن يزاؿ عليو من ا حافظ وال يقربو شيطاف حىت يصبح  -ٖٔ

 ٚٛٗ/ٗالبخاري مع الفتح 
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َنا ِإْصراً َكَما َٛتَْلَتُو َعَلى الَِّذي َن ِمن قَػْبِلَنا تُػَؤاِخْذنَا ِإف نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا َربػََّنا َواَل َٖتِْمْل َعَليػْ
ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا ِبِو َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَٛتَْنا أَنَت َمْوالَنَا َفانُصْرنَ  ا َعَلى َربػََّنا َواَل ُٖتَمّْ

 31﴾اْلَقْوـِ اْلَكاِفرِينَ 
باٝتك ريب وضعت جنيب وبك أرفعو إف أمسكت نفسي فارٛتها، " -ٕٓٔ

 .32"ٔتا ٖتفظ بو عبادؾ الصاٟتُتوإف أرسلتها فاحفظها 
اللهم َخَلْقَت نفسي وأنت توفَّاىا لك ٦تاتا و٤َتْياىا، إف أحييتها " -ٖٓٔ

 .33"فاحفظها وإف أمتها فاغفر ٢تا، اللهم إين أسألك العافية
 .34") ثبلث مرات (عذابك يـو تبعث عبادؾ اللهم قٍت"-ٗٓٔ
 .35" باِٝتَك اللهم أموت أحيا"  -٘ٓٔ
وا  ) ثبلثًا وثبلثُت ( واٟتمد ) ثبلثًا وثبلثُت (  ف اسبحا"  -ٙٓٔ

 36)أربعاً وثبلثُت (أكرب
اللهم ربَّ السموات السبع،ورب العرش العظيم،ربنا ورب كل شيء، " -ٚٓٔ

فالق اٟتب والنوى، وُمنزؿ التوراة واإل٧تيل والفرقاف، أعوذ بك من شر كل شيء أنت 
فليس قبلك شيء،وأنت اآلخر فليس بعدؾ شيء، آخٌذ بناصيتو،اللهم أنت األوؿ 

                                                 
، واآليتاف من سورة البقرة  ٗ٘٘/ ٔومسلم  ٜٗ/ ٜلة كفتاه، البخاري مع الفتح من قرأىا ُب لي -ٕٖ
 ،ٕٛ٘ – ٕٛٙ  
  ٕٗٛٓ/ ٗ.ومسلم  ٕٙٔ/ ٔٔالبخاري  -ٖٖ
 ٜٚ/ٕوأٛتد بلفظو ٖٕٛٓ/ ٗرواه مسلم -ٖٗ
  ٖٗٔ/ ٖوانظر صحيح الًتمذي ٖٔٔ/ٗأبو داود بلفظو  -ٖ٘
 ٖٕٛٓ/ ٗومسلم  ٖٔٔ/ٔٔالبخاري مع الفتح  -ٖٙ
 ٜٕٔٓ/ ٗومسلم  ٔٚ/ٚقاؿ ذلك عندما يأوي إىل فراشو كاف خَتاً لو من خادـ البخاري مع الفتح  من-ٖٚ
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ْيَن  وأنت الظاىر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدَّ
 .37"واغننا من الفقر

اٟتمد  الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ٦تن ال كاُب لو وال " -ٛٓٔ
 .38"مؤوي

واألرض، رب كل شيء  اللهم عال الغيب والشهادة، فاطر السموات" -ٜٓٔ
ومليكو أشهد أف ال إلو إال أنت أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطاف وشركو 

 .39"وأف أقًتؼ على نفسي سوًءا أو أجرَّه إىل مسلم
 .40{"تبارؾ الذي بيده ا١تلك{ تنزيل السجدة، و} أل" يقرأ }-ٓٔٔ
أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك وأٞتأت ظهري 41اللهم " -ٔٔٔ

ليك رىبًة ورغبًة إليك، ال ملجأ وال منجا منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي إ
 42"أنزلت وبنبيك الذي أرسلت

 

 
                                                 

 ٕٗٛٓ/ ٗمسلم  -ٖٛ
 ٕ٘ٛٓ/ ٗمسلم  -ٜٖ
 ٕٗٔ/ ٖوانظر صحيح سنن الًتمذي ٖٚٔ/ ٗأبو داود  -ٓٗ
 ٕ٘٘/ ٗالًتمذي والنسائي وانظر صحيح اٞتامع -ٔٗ
 اضطجع على شقك األٯتن، وقل:...." اٟتديث"إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءؾ للصبلة ٍب -ٕٗ
،متَّ على الفطرة " البخاري مع الفتح  قاؿ  -ٖٗ  .ٕٔٛٓ/ ٗومسلم  ٖٔٔ/١ٔٔتن قاؿ ذلك : "فإف متَّ
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